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I - Abertura da sessão

11 - Leitura e assinatura da ata da sessão anterior
111 - Leitura do Expediente

PROJETOS APRESENTADOS

Projeto de Lei n~ 3.280, de 1992 (Do Sr. Luiz Moreira)
- Autoriza a interrupção da gravidez até a 24~ semana
nos casos previstos na presente lei.

Projeto de Lei n~ 3.293, de 1992 (Da Sr~ Regina Gordi
lho), - Dispõe sobre processamento eletrônico de dados
nos serviços eleitorais.

Projeto de Lei n~ 3.298, de 1992 (Do Sr. Cyro Garcia)
- Revoga a Lei n~ 8.031, de 12 de abril de 1990, que
"cria o Programa Nacional de Desestatização, e dá outras
providências". "

Projeto de Lei n? 3.336, de 1992 (Do SI. Mussa Demes)
- Desautoriza a aplicação de penalidades sobre as empre
sas que tenham efetuado, em 1990, a correção monetária
plena reconhecida pela Lei n° 8.200, de 28 de junho de
1991.

Projeto de Lei n9 3.376,.de 1992 (Do Sr. Tourinho
Dantas) - Exonera do pagamento de taxa de ocupação
os enfiteutas de terrenos foreiros à União que se obriguem
a preservar áreas de Manguezais ou de Mata Atlântica
compreendidas nos limites de ocupação de terrenos de ma
rinha.

Projeto de Lei n9 3.395, de 1992 (Do Sr. Jackson Perei
ra) - Dispõe sobre o Regime Facultativo Complementar
de Previdência Social e dá outras providências.

Projeto de Lei n9 3.405, de 1992 (Do Sr. Mendes Ribei
ro) - Regula o regime de bens adquiridos na constância
do casamento.)

Projeto de Lei n9 3.406, de 1992 (Do SI. Paulo Paim)
- Acrescenta parágrafo ao artigo 38 da Lei n9 4.595, de
31 de dezembro de 1964, que dispõe sobre a Política e
as Instituições monetárias, bancárias e creditícias, cria o
Conselh~Monetário Nacional e dá outras providências.

Projeto de Lei n9 3.414, de 1992 (Do Sr. Munhoz
da Rocha) - Autoriza a abertura de contas de depósitos
de poupança e moeda estrangeira.

Projeto de Lei n9 3.416, de 1992 (Do SI. Freire Júnior)
_ Dispõe sobre o acréscimo de parágrafo ao artigo 392
da Consolidação das Leis do Trabalho.

Projeto de Lei n9 3.432, de 1992 (Do Sr. Odelmo
Leão) - Acrescenta parágrafo ao artigo 457 da CLT para
excluir do salário do trabalhador rural liberalidades desde
que caracterizadas como tais, por escrito.

Projeto de Lei n9 3.433, de 1992 (Do Sr. Antonio
de Jesus) - Torna obrigatória a inclusão do fator sangüineo
em qualquer modalidade da cédula de identificação civil
ou militar.

Projeto de Lei n9 3.436, de 1992 (Do Sr. Sérgio Arou
ca) - Altera o artigo 898 da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n9 5.452, "de 19 de
maio de 1943.

Projeto de Lein9 3.447, de 1992 (Do Sr. Álvaro Valle)
- Dispõe sobre a isellção do pagamento da anuidade aos
profissionais registrados nos Conselhos Regionais de Enge
nharia, Arquitetura e Agronomia.
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Projeto de Lei n9 3.450, de 1992 (Do Sr. Roberto
Xalad~o) - Dispõe sobre o pagamento do décimo terceiro

tsalário e dá outras providências.
Projeto de Lei n~ 3.455, de 1992 (Do Sr. José Genoíno)

- Dispõe sobre a proteção aos produtores de fonogramas
e dá outras providências.

Projeto de Lei n9 3.456, de 1992 (Do Sr. José Genoíno)
- Estabelece compensação pecuniária pelos direitos auto
rais e de propriedade intelectual não percebidos em razão
da reprodução privada de fonogramas, videofonogramas
e demais suportes contendo obras intelectuais protegidas.

Projeto de Lei n9 3.460, de ~992 (Do SI. Jackson Perei
" ra) :""-',Concede isenção dos Impol''tõs sobre Produtos Indus

. trializad'ls' e sóbre ImportaçãQ'de .Produtos Estrangeiros
, aos equipamentos de segurança para veículos, quando im
portados pelas montadoras.

Projeto de Lei n9 3.467, de 1992 (Do Sr. 'Lourival
Freitas) - Assegura a concessão de serviços de rádio e
televisão educativa às universidades federais .e dá outras
,provIdênCias.

Projeto de Lei n9 3.475, de 1992 (Do Sr. Aroldo Ce
draz) - Dispõe sobre a definição de ~spaços territoriais
a serem protegidos çomo unidade~ de conservação e preser
vação ecológica a níve, municipal,e dá outras providências.

Projeto de Lei n~ 3.484, de 1992 (Do Sr. Geraldo
Alckmin Filho) - Dispõe sobre as condições a serem apli
cadas às demandas judiciais relativas à Previdência Social.

Projeto de Lei n9 3.485, de 1992 (Do Sr. Geraldo
Alckmin. Filho) - Altera o artigo 213 da Lei n9 6.015,
de 31 de dezembro d 1973, que "dispõe sobre os registros
públicos e dá outras providências".

. IV ~ Pequeno Expediente

EDÉSIO PASSOS - Importância do programa de
segurança alimentar elaborado pelo PT. Nomeação da ex
Prefeita de São Paulo, Luiza Erundina, para a Secretaria
da Administração Federal.

CARLOS SANTANA - Negociação das lideranças
para a votação do projeto de lei referente à modernização.
dos portos brasileiros.

JORGE UEQUED - Nomeação da ex-Prefeita de
São Paulo, Luiza Erundina, para a Secretaria da Adminis
tração Federal.

TILDEN SANTIAGO (Pela ordem) - Artigo "O
gesto dispensável", do jornalista Jânio de Freitas, publi
cado no jornal Folha de S. Paulo.

AGOSTINHO VALENTE - Nomeação da ex-Pre
feita de São Paulo, Luiza Erundina, para a Secretaria da
Administração Federal.

PAULO ROCHA - Posicionamento do orador, con
trário ao projeto de lei relativo à rolagem da dívida pública.

CELSO BERNARDI - Asfaltamento da rodovia
BR-392, trecho Cerro Largo - Porto Xavier, Estado do
Rio Grande do Sul.

ITSUO TAKAYAMA - Necessidade de recuperação
da malha rodoviária do País.

WALDIR GUERRA - Resgate das dívidas públicas
dos Estados e Municípios.

SÉRGIO FERRARA- Apoio do orador ao Governo
Itamar Franco.

CHICO VIGILANTE (Pela ordem) - Convite aos
Deputados para reunião da Frente Presidencialista Demo
crática Brasileira.

ADÃO PREITO - Defesa da aprovação pela Casa
do projeto de lei relativo à regulamentação da reforma
agrária.

TOURINHO DANTAS - Anúncio de apresentação
pelo orador de requerimento de informações ao Ministério
da Fazenda sobre a liberação de recursos para a construção
de hidrelétrica no Irã. Críticas à aprovação pela Casa da
criação do Imposto Provisório sobre Movimentação Finan
ceira.

ERALDO TRINDADE - Representaçãoparlamen-
tar na Casa. .

VALDIR GANZER - Regulamentação dos dispo
sitivos constitucionais relativos à reforma agrária.

JOSÉ DUTRA - Representação parlamentar na Ca
sa.

IRMA PASSONI - Posicionamento da oradora, con
trário ao desligamento da ex-Prefeita de São Paulo, Luiza
Erundina, do PT. Estruturação da Câmara dos Deputados.
Estado de abandono do Instituto Nacional da Propriedade
Industrial e do Instituto Nacional de Metrologia e Controle
da Qualidade.

ARMANDO PINHEIRO - Reforma fiscal.
CARLOS LUPI - Reunião do Presidente Itamar

Franco com os Ministros militares para a discussão das
novas funções das Forças Armadas no País.

PAULO RAMOS - Conveniência de apuração de
irregularidades no Banco Central do ~rasil. ,

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Convocação dos
Deputados a plenário para apreciação da Ordem do Dia.

CHICO AMARAL - Viagem do orador pela estrada
de ferro Campos do Jordão, no Estado de São Paulo.

BETH AZIZE (Pela ordem) - Solicitação da assina
tura do Presidente da Casa em requerimento de instalação
de CPI sobre a violência na televisão.

PAUDERNEY AVELINO - Programa Experimen
tal de Incentivo à Produção de Borracha na Amazônia.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Convocação dos
Deputados a plenário para apreciação da Ordem do Dia.

BENEDITA DA SILVA - Posicionamento da ora
dora, contrário à expulsão da ex-Prefeita de São Paulo,
Luiza Erundina, do PT. Conferência "Reconciliação em
Tempos de Transição", realizada em EI Salvador.

MURILO PINHEIRO - Representação política na
cional. Demissão de servidores pela Prefeitura de Macapá,
Estado do Amapá.

ANTÓNIO DE JESUS - Apoio do orador à proposta
do Ministério da Justiça relativa à nova legislação de trân
sito. Críticas às programações de televisão no País.

SARNEY FILHO - Necessidade de definição do po
sicionamento do PFL diante do Governo Itamar Franco.

NILSON GIBSON - Liberalismo de programas apre
sentados pelas emissoras de televisão.

DÉRCIO KNOP - Conveniência da adoção de trata
mento diferenciado na cobrança de impostos ao setor de
transporte rodoviário de carga.

NELSON BORNIER - Crise' no setor de revenda
de combustíveis.
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JOÃO FAUSTINO -- Apoio do orador ao Ministro
do Bem-Estar Social, Jutahy Magalhães.

OITO CUNHA - Programa Nacional de Desesta
tização.

ÉUO DALLA-VECCHIA - Anúncio da apresen
tação pelo orador de indicação ao Poder Executivo sobre
a criação de programa de leitura de jornais e revistas junto
aos estabelecimentos de ensino de 19 e 29 graus e de projeto
de lei referente à instituição de programa similar de leitura
especializada nas escolas técnicas federais.

CÉSAR SOUZA - Revisão do Código Penal Brasi
leiro.

VICTOR FACCIONI - Críticas do orador à institui
ção do Imposto Provisório sobre Movimentação Finan
ceira.

NELSON MARQUEZELU - Insensibilidade em
presarial da Cia. Cervejaria Brahma.

'JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS -Moder
nização dos portos brasileiros.

NILTON BAIANO - Desenvolvimento do potencial
turístico do Estado do Espírito Santo.

JONI VARISCO - Crise no Hospital Regional de
Cascavel, Estado do Paraná.

FRANCISCO SILVA - Apuração das denúncias de
irregularidades contra o Presidente da empresa Rio Light
S.A. - Serviços de Eletricidade, Mac-Dowell-Leite de
Castro.

JOÃO PAULO -Endividamento público interno.
PASCOAL NOVAES - Modernização dos portos

brasileiros.
COSTA FERREIRA - Liberalismo de programas

apresenta~os pelas emissoras de televisão.
JOSE MARIA EYMAEL - Desenvolvimento cientí

fico e tecnológico nacional.
NOBEL MOURA - Críticas do orador ao posiciona

mento do Governador Alceu Collares, do Estado do Rio
Grande do Sul, relativamente à alteração da representação
parlamentar no Congresso Nacional.

JOSÉ EGYDIO - Reajuste abusivo dos preços de
remédios.

JACKSON PEREIRA - Realização em Fortaleza,
Estado do Ceará, do I Encontro dos Municípios Turísticos
do Ceará.

JOSÉ SERRA - Aperfeiçoamento pela Casa da pro
posta de ajuste fiscal encaminhada pelo Governo Federal.

VIRMONDES CRUVlNEL - Encontro do Gover
nador íris Rezende, do Estado de Goiás, com os Prefeitos
de todos os municípios goianos, para equacionamento dos
problemas do Estado.

v - Ordem do Dia

Apresentação de proposições: MARIA LUIZA FON
TENELE E OUTROS, EuO DALLA-VECCHIA, FÁ
BIO FELDMANN, JOSÉ FEUNTO, lRANI BARBO
SA, TOURINHO DANTAS, JANDIRA FEGHALI.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Discussão, em tur
no único, das Emendas do Senado Federal ao Projeto de
Lei n9 11-F, de 1991. -

Usaram da palavra, durante a discussão, os Srs. Depu
tados SOCORRO GOMES, ERNESTO GRADELLA.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - De.
pedido de licença-gestante formulado pela Dep,'"
dira Feghali.

Usou da palavra, pela ordem, a Sr~ Deputada JAN
DIRA FEGHAU.

Usaram da palavr~,durante a discussão, os Srs. Depu
tados AMAURY MULLER, VALDOMIRO FIORA
VANTE, LUIZ GIRÃO, VALDIR GANZER, ADÃO
PRETTO, FERNANDO CARRION, AMAURY Mü
LLER, GILVAM BORGES, MARIA LUIZA FONTE
NELE, RONALDO CAIADO, JOSÉ CICOTE, VAL
DOMIRO LIMA, ALCIDES MODESTO, GERMANO
RIGOTTO, JESUS ,TAJRA, LUIZ GIRÃO, ADÃO
PREITO, PAULO DELGADO, FÁBIO MElRELLES,
ODELMO LEÃO.

PRESIDENTE (Ipsen Pinheiro) - Esclarecimento ao
Plenário sobre procedimento para votação da matéria.

Votação em globo das Emendas n9' 1, 2, 3, 4, 9, 10,
11, 12, 14, e 22, com parecer favorável, ressalvados os
destaques. Aprovadas.

Usaram da palavra, durante a votação, os Srs. Depu
tados LUIZ GIRAO,SOCORRO GOMES, JABESRI
BEIRO, ÁLVARO RIBEIRO, AVELINO COSTA, RO
BERTO ROLLEMBERG, AMAURY MüLLER, SÉR
GIO AROUCA, NAN SOUZA, RICARDO FIÚZA,
ROBERTO FREIRE, FÁBIO MEIRELLES, MAVIAEL
CAVALCANTI, FÁBIO MElRELLES, ROBERTO RO
LEMBERG, FÁBIO MEIRELLES, VLADIMIR PAL
MEIRA.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Retirados todos
os destaques.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro)~Votação em globo
das Emendas n9S 5, 6, 7, 8, 13,'15, 16, 17, 18; 19, 20;
e 21, com parecer pela rejeição. Rejeitadas, resalvado'o
destaque relativo à Emenda n9 19.

Usaram da palavra, durante a votação, os Srs. Depu
tados GENEBALDO CORREIA, JABES RIBEIRO,
AMAURY MüLLER, SOCORRO GOMES.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Votação de reque
rimento de destaque para a Emenda n9 19, do Senado
Federal, aposta ao Projeto de Lei n9 11-F, de 1991. Apro
vado.

Usou da palavra, durante a '{qtação, o SI. Deputado
GENEBALDO CORREIA.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Votação da maté
ria destacada. Rejeitada.

Usaram da palavra, durante a votação, os Srs. Depu
tados GENEBALDO CORREIA, VLADIMIR PAL
MEIRA, ODELMO LEÃO, JABES RIBEIRO, SOCOR
RO GOMES, ROBERTO FREIRE, RICARDO FIÚZA,
ELísIO CURVO, AMAURY MüLLER, NELSON
MARQUEZELLI, NAN SOUZA, AVELINO COSTA,
SÉRGIO AROUCA, FÁBIO MEIRELLES, VLADI
MIR PALMEIRA, ÁLVARO RIBEIRO, AVELINO
COSTA, SAMIR TANNÚS.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Votação da reda
ção final. Aprovada.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Discussão, em tur
no único, das Emendas do Senado Federal ao Projeto de
Lei n9 8-F, de 1991. '
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Usaram da palavra, durante a discussão, os Srs. Depu
tados VALDIR GANZER, CARLOS SANTANA, JOSÉ
CARLOS ALELUIA, FERNANDO CARRION, JOSÉ
CARLOS ALELUIA, MAURIq MARIANO, ALOI
ZIO MERCADANTE, ERNESTO GRADELLA, CY
RO GARCIA.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Votação de reque
rimento para encerramento da discussão da matéria. Apro-
vado. .

Usaram da palavra, durante a votação, os Srs. Depu·
tados LUIZ SALOMÃO, CARLOS SANTANA, ALDO
REBELO.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Votação das
Emendas do Senado Federal, ressalvados os destaques.
Aprovadas.

Usaram da palavra, durante a votação, os Srs. Depu
tados LUIZ SALOMÃO; JOSÉ CARLOS ALELUIA,
ROBERTO FREIRE, GENEBALDO CORREIA, Luís
EDUARDO) GASTONE RIGHI, FERNANDO CAR
RION, JOSE SERRA, JONES SANTOS NEVES, RO
BERTO FRANCA, ALDO REBELO, BETO MANSUR,
CARLOS SANTANA, JOSÉ CARLOS ALELUIA, SID
NEY DE MIGUEL, LUIZ CARLOS HAULY, JOSÉ
CARLOS ALELUIA.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro).-Votação de reque
rimento de destaque para votação em separado do caput
e do parágrafo 2~ do art. 18 da Emenda n° 1, do Senado
Federal, ao Projeto de Lei n~ 8-F, de 1991. Rejeitado.

Usaram da palavra, durante a votação, os Srs. Depu
tados ROBERTO FRANCA, JOSÉ CARLOS ALE
LUIA, ALOIZIO MERCADANTE, FERNANDO CAR
RION, GASTONE RIGHI, FERNANDO CARRION,
BETTO MANSUR, ALDO REBELO, JONES SANTOS
NEVES, SÉRGIO AROUCA, ODELMO LEÃO, FER
NANDO CARRION, SIDNEY DE MIGUEL, JOSÉ
SERRA, KOYU IHA, LUIZ SALOMÃO, ROBERTO
FREIRE, LUÍS EDUARDO, FERNANDO CARRION.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Suspensão da ses
são ordinária.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Reabertura dos
trabalhos.

Usar~m da palavra, durante a votação, os Srs. Depu
tados LUIS EDUARDO, FERNANDO CARRION, JA
BES RIBEIRO, CARLOS SANTANA, ROBERTO
FREIRE, LUÍS EDUADO, GENEBALDO CORREIA
LUIZ SALOMÃO, ROBERTO FRANCA, SÉRGIO
AROUCA, LUIZ CARLOS HAULY, ALDO REBELO
ALOIZIO MERCADANTE, LUÍS EDUARDO, FER:
NANDO CARRION, CARLOS SANTANA.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Deferimento do
pedido de verificação de votação formulado pelo Deputado
Aloizio Mercadante.

Usaram da palavra, durante a votação, os Srs. Depu
tados FERNANDO CARRION, CARLOS SANTANA,
BETH Af':IZE, FERNANDO CARRION, BETH AZI
ZE, LUIS EDUARDO, FERNANDO CARRION,
MAURICI MARIANO, JABES RIBEIRO.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Comunicação ao
Plenário sobre apresentação de requerimento para trami
tação urgente do Projeto de Lei n~ 3.520, de 1993.

Usaram da palavra, pela ordem, as Sr" Deputadas
BETH AZIZE, MARIA LAURA, BETH AZIZE.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Votação da reda
ção final. Aprovada.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Votação de reque
rimento para tramitação urgente especial do Projeto de
Lei n9 3.520, de 1993. Aprovado.

Usou da palavra, durante a votação, o Sr. Deputado
PAULO ALMEIDA.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Votação de reque
rimento para votação do Projeto de Lei n" 3.520, de 1993,
após o Item 2 da pauta. Aprovado.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Discussão, em tur
no único, do Projeto de Lei n" 3.520, de 1993.

Usaram da palavra, durante a discussão, os Srs. Depu
tados EULER RIBEIRO, NILSON GIBSON, GASTO
NE RIGHI, JOSÉ DIRCEU, MESSIAS GÓIS, CHICO
VIGILANTE, GASTONE RIGHI, JOSÉ CARLOS
COUTINHO, AMAURY MüLLER, EDI SILIPRANDI,
NILSON GIBSON, JABES RIBEIRO, LUIZ CARLOS
HAULY, VITAL DO REGO, GENEBALDO COR
REIA, AÉCIO DE BORBA, JABES RIBEIRO, JAIR
BOLSONARO, MARIA LAURA, ROBERTO FREI
RE, GASTONE RIGHI, ROBERTO FRANCA, NIL
SON GIBSON, GERALDO ALCKMIN FILHO, JOSÉ
DIRCEU, ANT6NIO DE JESUS.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Votação das
emendas do Relator. Aprovadas.

Usou da palavra, durante a votação, o Sr. Deputado
GASTONE RIGHI.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Votação da Emen
da n~ 2, com parecer favorável. Aprovada.

Votação da Emenda n° 1. Rejeitada.
Usaram da palavra, durante a votação, os Srs. Depu

tados GASTONE RIGHI, GENEBALDO CORREIA,
MARIA LAURA, VITAL DO RÊGO, JABES RIBEI
RO.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Indeferimento do
pedido de verificação de votação formulado pelo Deputado
Gastone Righi.

Votação do Projeto e da redação final. Aprovados.
PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Discussão, em tur

no único, do Substitutivo do Senado Federal ao Projeto
de Lei n9 515-C, de 1991.

Usaram da palavra, durante a discussão, os Srs. Depu
tados Luiz CARLOS SANTOS, PAES LANDIM, HÉLIO
BICUDO, Luís EDUARDO.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Votação de reque
rimento para retirada da matéria da pauta da Ordem do
Dia. Aprovado.

Inclusão do projeto na sessão ordinária do dia 28 do
corrente mês.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Consulta aos Srs.
Líderes sobre a conveniência do prosseguimento da apre
ciação da pauta da Ordem do Dia.

Usaram da palavra, pela ordem, os Srs. Deputados
ROBERTO FREIRE, NILSON GIBSON.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Discussão, em tur
no único, do Projeto de Lei n" 2.483, de 1992.

Usou da palavra, durante a discussão, o Sr. Deputado
NILSON GIBSON



Janeiro de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Quinta-feira 28 1849

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Encerrada a dis
cussão.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Votação do Subs
titutivo adotado pelo Relator designado pela Mesa em subs
tituição à Comissão de Constituição e Justiça e de Redação.
Aprovado.

Votação da Redação final. Aprovada.
PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Discussão, em tur

no único, do Projeto de Lei n9 3.490, de 1993.
Usaram da palavra, durante a discussão, os Srs. Depu

tados LAERTE BASTOS, AÉCIO DE BORBA, GE
RALDO ALCKMIN FILHO, MANOEL CASTRO, VI
TAL DO RÊGO, AÉCIO DE BORBA, GERALDO
ALCKMIN FILHO, MANOEL CASTRO, VITAL DO
RÊGO. '

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Encerrada a dis
cussão.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Votação das
emendas de Plénario. Rejeitadas.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Votação do Subs
titutivo adotado pelo Relator da Comissão de Seguridade
Social e Família. Aprovado. .

Votação da redação final. Aprovada.
PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Votação de reque

rimento para tramitação urgente do Projeto de Lei n9 3.519,
de 1993. Aprovado.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Transferência da
apreciação do Item 6 para inclusão na pauta da Ordem
do Dia da sessão ordinária de 28 do corrente mês.

Usou da palavra, pela ordem., o Sr. Deputado RO
BERTO FREIRE.

VI - Encerramento

2 - ATOS DO PRESIDENTE

a) Exonerações: Paulo Roberto Isaac Freire, Shigueo
Yamamoto;

b) Nomeações: Paulo Roberto Isaac Freire, Vivian
Lisboa Freire.

3- MESA

4 - LÍDERES E VICE-LÍDERES

5 - COMISSÕES

SUPLEMENTO

Comissão de Seguridade Social e Família - Mesa-Re
donda sobre os Planos de Benefício da Previdência Social
e Custeio da Seguridade Social e o Relatório sobre o Fundo
Nacional de Saúde sairá publicada em suplemento a este
Diário.

Ata da '1Sa Sessão, da 7a Sessão Legislativa
Extraordinária, em 27 de janeiro de 1993

Presidl]ncia dos Srs.: Ibsen Pinheiro, Presidente; Waldir Pires, 2° Vice-Presidente;
Robson Tuma, 2° Suplente de Secretário; Luiz Moreira, 3° Suplente de Secretário.

ÀS 14 HORAS COMPARECEM OS SENHORES:
Ibsen Pinheiro
Genésio Bernardino
Waldir Pires
Inocêncio Oliviera
Etevaldo Nogueira
Cunha Bueno
Max Rosenmann
Jairo Azi
Robson Tuma
Luiz Moreira
João Paulo

Roraima

Alceste Almeida - Bloco; Avenir Rosa - Bloco; Fran
cisco Rodrigues - Bloco; João Fagundes - B. Democ.; Marce
lo Luz B. PSTR; Ruben Bento - Bloco.

Amapá

Aroldo ('JÓes - B. Democ.; Eraldo Trindade - Blo
co; Fátima Pelaes - Bloco; Gilvan Borges - B. Democ.; Lou
rival Freitas - B. Democ.; Murilo Pinheiro - Bloco; Sérgio
Barcellos - Bloco; Valdenor Guedes - B. PSTR.

Pará
Alacíd Nunes - Bloco; Carlos Kayath - Bloco;

Domingos Juvenil - B. Democ.; Giovanni Queiroz - B. De
moe.; Hcrmínio Calvinho - B. Democ.; Hilário C.oimbra 
Bloco; José Diogo - Bloco; Mário Chermont - B. PSTR;
Mário Martins - B. Democ.; Nicias Ribeiro - B. Demoe.;
Osvaldo Melo - Bloco; Paulo Rocha - B. Democ.; Paulo Ti
tan - B. Democ.; Socorro Gomes - B. Democ.; Valdir Gan
'ler - B. Demo~.

Amazonas

Átila Tjns - Bloco; Beth Azize - B. Democ.; Euler
Ribeiro - B. Democ.; Ézio Ferreira -: Bloco; José Dutra 
H. Democ.; Pauderney Avelino - Bloco; Ricardo Moraes 
B. Democ.

RondÔnia

Carlos Camurça - B. PSTR; Edison Fidélis - Blo
co; Maurício Calixto - Bloco; Nobel Moura - Bloco - B.
PSTR; Pascoal Novais - Bloco;' Raquel Cândido - Bloco;
Reditário Cassai - Bloco.

Rio de' Janeiro
Feres Nader - Bloco.

São Paulo

Chico Amaral - B. Democ.
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I - ABERTURA DA SESSÃO

oSR. PRESIDENTE (Waldir Pires) :-;-Â lista de presença
registra o comparecimento de 56 Senhores Deputados.

Esbt aberta a séssão. '
Sob a proteção de beus, 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. ANTÔNIO DE JESUS, servindo como 29 Secre
tário, procede à leitura da ata da sessão antecedente, a qual
é, sem obervações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Waldir Pires) - Passa-se à leitura
do expediente.

111 - EXPEDIENTE

PROJETO DE LEI N° 3.280, DE 1992
(Do Sr. Luiz Moreira)

Autori~a a interrupção da gravidez ati a 24~ semana nos
,. .

'casosprevistos na presente lei.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI NQ 1.097, DE 1991).

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. ,º~ fica autorizada a interrupção da gravide~

até a 24§ (vigésima quarta) semana, quando o produto da concepção

seja portador de graves e irreversíveis anomalias físicas ou men-

tais e precedida de indicação médica.

P.~rágraf~ Onico - O procedimento' de interrupção da

gravidez será sempre feito em instituições hospitalares públicas

ou privadas dotadas de condições adequadas a quaisquer eventuali-

dades de risco de vida, e sempre precedido de parecer médico fa-

vorável, de pelo menos um médico diverso daquele por quem ou sob

cuja direção o aborto deva ser realizado.

Art. 2º - Somente após o consentimento formal da

gestante, do cônjuge, ou representante legal e da informação da

anomalia fetal, conseqOêncías e riscos de vida inerentes ao proc~
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dimento, poderi ser feita a~ompetente interrupção de gravidez,

objeto da presente Lei.

Art. 3º - O procedimento de r~terrupçãod~ gravide~

feito em desacordo com a presente lei, le~~~~ o infrator ou infra

tores e os correspondentes responsiveis pelas instituições hospi

talares nas quais o procedimento de interrupção da g~avidez tenha

sido procedido ªs cominações previstas em lei e c6digo de itica

de entidades de classe correspondentes.

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

publicação revogando-se as disposições em contririo.

JUS T I F I C A ç X O

O presente projeto de lei tem como finalidade de-

terminar as condições pr6prias que. devam dbedec~~: o:prin~~pio de

interrupção da gravidez até a 24ª (vigésima quarta) semana, sem-
o "

pre precedida de parecer médico e consentimento formal ~a gestan

te, do cônjuge ou responsivel legal e seja realizada em institui-

ção hospitalar pública ou privadà, em condições satisfat6rias as

necessidades bisicas do procedimento de interrup~ão da' gravidez.
Outrossim, coibe, os procedimentos de interrupção

de gravidez, feitos sem quaisquer critérios e, ªs vazas, por pro

fissionais não especializados, em lecais impr6prios e com sérios

riscos de vida para a gestante.

Sala das Sessões, em de outubro de 1992.

II(/Jt~dt~
uH[1"o/!~lRl

Deputado Feda aI
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PROJETO DE LEI N° 3.293, DE 1992
(Do Sr. Regina Gordilho)

Janeiro de 1993

Dispõe sobre processamento eletrônico da dados nos

serviços eleitorais.

(AS COMISSOES DE CI~NCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇl\O

E INFORMl\TICA; E DE CONSTITUIÇl\O E JUSTIÇA E DE R!;

DAÇl\O)

o CONGRESSO NAC IONAL d''''cr,..~ta:

Art. 12 - Os Tribunais Elr:-ítoraÍs, nos municí

pios com DO[:lulação suprrrior ~1 500.000 (quính"'!nto$ mil) habita!!

t'1S, uti 1 izarão, ·'.xclusiv.:''lm':mt~. proc,,:,ssam.;onto ·~l.-.:trônico d~

dados nos s"":rviços "'.d":oitoralS, comprr:r~nd~ndo õlistamrmto ",l~í

toràl, votação ''ô' apuração d..-:: votos.

Part.'igrãfo Único: Os s~~rviços d", ql.l'" trlHa r~5t~

drt igo 5" r,lo '~:{';'cutados "m conformidadr. com d<:finlçÕ'3:5 ", <;Sp'2

clficaçõ.:;s fiXddas p':·lo Tribund! Sup,,·rior El':dtoral - TSE.

Art. 2'2 - À vlsta dás condiç605 .': p"".'culiarlda

a,·;.s d" c3dd mOMlcípro, Og 'T'J:'LbcJoai.r; Rr,qi.nnais E!":itot""lis ";"X~'!

cut<:'lr.lo os $' rviços dlr~:t.3m"~nt·:, ou m·~-diant"". conv;~nio ou contr::!

to.

Art. 3"2 - Nos municípios -aro qu~ o alistamento

or:leitoral S~ Eiz~r p~lo si5t~ma de proC~5Sam(;lnto eletrônico,

as folhas individuais de votaçào sr::lrào sUQstituída5 por lis

tas d8 ":lI>? i tor~5 ~mitidas por computador, com o nome do ~l'Si

tor, os dados de sua qualificaçào ~ d~mais informações indic!

das pelo Tribunal Sup":.'rior El-:itoral - 'l'SE.

Art. 42 - Nos municípios t;!m quP. for utilizado

o proc~ssam~nto ~l~trônico de dados nos serviços de alistame!!,

to, d flliaçào partidária se farâ <9m formulário próprio, ~m

substituição a fichas.

Art. 5'1 - e instituído o Cartão Ma9t\4tico d~

vot~ÇdO, d s,,:c utilizado obrigdtoriamEmt~ no proc~sso de vot~

ção, o qual substituirá o Tltulo El~itoral para todos 05 fins

d,~ dirt-1ito.

Art. 612 - Inco.rri?ra nas (;Ienas do t:apítulo rI
do Código El,,:itoral (Lei n2 4.737, d~ 115 de julho df-'i 1965)

qu-:m, '9:m todas dS fases do processam.:::nto el~trônico dp. dlldos

nos s~rviços "l1~itot"ai5, cometp.t:" qualquo:::r dos cdm~s -=l~ito-

r lis n~la pr"?vistos.

Art. 8º - S···r.i incluída ,;.m orçam,:;·nto d partir

do I'";y."":rclcio qu";~ s'-~ inicLn.l r·m l<;1d"'.:- jan'.iro do:- 1993 3 dotaçJio

nt_c" SSdrid para 06 fins I'~stab"';l':cidos n~:9ta L";i.

Art. 92 - Esta L"~i sl';rá r':gulam"~'ntdda Wllo

'T'ribunal Sup":rior EI'.itorAI no prazo d,~ 60 (s~ss":'ntd) dÍ<:'l5 dr:

5U<1 publ iCr'lç'Ao, incorrr·:nclo s".:us Ministros n<'l5 ml':smd5 poS'nas do

artigo 72 à·:sta L'::i 0m CdSO d r . omissão.

Art. 109 - Esta L':'i ,:;·ntra ".m vigor na data d"~

Art. 11º - W,vogam-sr: dS dispasiçó':'s r~m contr~

r 10.

A Drmocrdcia só sobr.-;viwrá p~Hd o [:lavo com

digniddd·.:, 1 ib':rdad'·.l, justiç<.1 •.~ v0ràad,~. A vt":rdr'ldt. nlio':; dp-::

nas d minh,'l v"":rddd',:, mas a v">rdad.:, dI;' todos, d v~"'rdadl', g'~:rdl ..

d Y,?,rdt3d..,:· ·~:.l'·;i!9F~' ou s"':ja, 2i v'::rdad"~· dãS urnas.

Por ''',ss'~: pr 1ncípio, ':'nt"~nd-:'mo!'5 qu"-, d"::mocrac ia

com urnas fraudadas não ,.; d""mocr~cid. S'~ d d~"'mocracid vi v·:· "o.:

sobr".viw c'ld$ !-'Ir.nas ..9.!J"::_S:3.!d..fl:, <1 d<:,moct:'dcla só n,lO mor r.:· ond.~

ã5 urn2ls t(l}i!.ID_~:!.llP'r~"y.·-,rd.dA::.-

Em particular no Brasil, de dim~nsõ.;s contin"l!l

tais, nlio raro .:15 ....:norm"':5 distâncias ~1 as dificuldades do; co

munlCaçÓ"'-lS continuam a s~r r.::sponsáveis por urnas mentirosds;

urnas Tll<o-ntirosas sào aqu~lds que r"1c")b~::m uma vontad~ do ~Iei

tor mas qu,,:, +-;>xp~l.;m vontadg dif~r.;nt'1 - (~ dí SI'! dào os conh~

ciclos crim"'::s c.:l-'1itorais.

S~)jd no processo de alistdmo::nto, s~ja no pro 

C~5nO d~ votaÇdO, s~ja , ,::nf im, na fas":: d') dpuraçào, 06 cri

mes sl~itorais "'.'stão aí, impun"'Js, d d~sdfiar o sistr.:'lffia d~mo

crático brasil";iro, d~turpando as v.;rdad'!:s r.: confo::-rindo man'dê

tos 'Jlr;tlVOS ..1 criminosos, CIOS qlll"l fraudam não ap'-1nas U!

nas, mas dOS qu·.~ frduàam principalm~nt~ a d'-õ:mocracia.

g, jU5tam<=:!nt~, da aflição d"~ V~rm05 quo:: no Br~

si1 náo dp-=nd5 o pod.::r ,,:conômico corrompe o r.:l,,:,:itor <1 déturpa

05 r~su1tados '.l·:d tora i 5, mas que a frdud'i! ,) 1·:i tora 1 SI:} ~}rig<::

no s'""9undo maior inimigo da d-":::rnocracia, que- nasc",:u nossa co!!,

vicção 50br....: a n':'c'~ssidàd<; de introduzir, i.m€'dlàUlm~nt-=-,

proc'.5sam·.nto ':l'!trônico d': dados nos sA:rviços ',·l'":'itorals

dliSt.3l.m-:·nto, votaçào ElpULc1Ç'dO.

Est~1m05 conv'}ncidos, tamb'~m, d~ qu":; '::'55'7 impor.

tant .... ll.p'::rf";içoam...:nto do nosso sistr:ma ·:;.I~itoral nào pod.-:,aiQ

da, ch",gar d munlclpios mais longínquos, por (alta 3bsoluta

Art. 72 - rncorr~rG'io ~m crime d":! r~sponsabil!.

dad":,, suj~itando-5~ às p~nr:1s do art. 29 da Lf';!i n2 1079, d~ 10

d~ abril d~ 19150, os Pr~sidQnt~s dos Tribunais Regionais El~i

torai5 qU~, ainda qU"2 por mlÕ'rd culpa, deixaroem de implantar o

pt"oc"':ssam~nto ,,:,l~tt"ônico de dados pn~visto nesta Lei, at~ as

~l":.'içõ>;,s pt"~vistas para 15 de ncvembro dt'";> 1994.

Li", cond i Çàr:5, qu'~ são, justam.:::nt,." aqu~l·:'s qu..::: mais
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Mas o nosso projeto sem dúvida dá o prim~iro

passo naquele sentido, ~ não é um passo modesto; e até um pa~

so bastante largo, por abranger todos os municípios brasilei

ros com mais de 500.000(quinhentos mil) habitantes, e o seu

significado é transcendental, pois dado esse passo inicial

não há como evitar, ou mesmo procrastinar por muito tempo, a

extensão a todas as eleições, em todo País, do sistema comp~

tadorizado.

Uma nação que teve a capacidade de afastar,

democraticamente, um Presidente da Republica eleito pelas ur

nas, há de ser capaz de profligar no sentido de combater os

seus dois maiores inimigos - o abuso do poder econômico e a

fraude eleitoral.

Ademais, a evidência das fraudes, desde sem

pre, perpetradas nas eleições em nosso País, e que chegaram

ao nível do absurdo no pleito de 03 de outubro de 1992, e

tamanha que a omissão do poder público em coibi-las redunda

rá em manifesta cumplicidade com as mesmas - daí a disposi

ção do art. 7º, que tipifica tal omissão como crime de res

ponsabilidade, dos Presidentes dos Tribunais Regionais Elei

torais que nela incorrerem.

Na política é preciso ousar sempre, mas é

preciso ter o tato da audácia para saber-se onde se pode ir

longe demais. Este nosso projeto vai até onde podemos ir no

momento, e convenhamos que ele vai bastante longe.

Sala das Sessões, em
·1 /~ ~... 7P C.-

7';/&1/:1
/ .::..

I
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"lEGISlACAO errADA ANEXADA PELA
COORDENAÇAo DE ESTUDOS LEGlSLATlVOS· CeOr'

LEGISLAÇÃO ELEITORAL
E PARTIDÁRIA

Janeiro de 1993

................................... , '.0 .. ,_ , _ _ ..

LEI N 4.737. DE 15 DE JULHO DE 1965

(Texto consolidado)

Institui o Código Eleitora!.,

o Pr<:~IJt:nl!.: tia R,:pul'hcà:
Fa':il ~:t[)"r que ~anClono a se!!Ulnte LeI. aprmal1a rdo Ctlngrc~so N"ClunJI

n(l~ t"rm,)~ do art. 0-1". capUl. do AIO InsllluclOnaj de .) de ;l/1nl de 1%4:

•• _ - ,"'" •. _ "'.0 ••. _ ,.. , ~ , _ ~ "O', ...

TlTl"LO 1\
DisposIções Pencm

CAPÍnoLO I
Dopo5lçrÍt's Prelml/lwrl'~

-\rl. 2li3. Para os ele:lo~ penal~ sáo conshkraa'}5 mcmbro~ c: tunclOnano~ da
JU~t!';3 EkilOral:

1- os magistrados que. mesmo não exercendJ tun ...ôe~ eleitoraIs. esteiam prt:~l

l.ilnd,.· J untas Apuradoras ou se encontrem no exerClClO de: outra função por deslgnaçio.
l.k Tnbunal Eleitoral:

.......... ...- ..

CAPITllLO IJ
De'ol CrmU'5 Eif"liOrw·

Art. 289. In;;.rever-se. Iraudulentamemc. eh:n.';
Pena - reclusão ali:: :. anas e pagamento de :. a I:' "jl.,"--muil.,
Arl. 290. lnLluzlr aiguem a ~e m,crever com mlr;,::..; lk qu"l~ucr dls!,o,nlvC'

deste Codlgo:
Pena- recwsão até:? anos e pa!;amento de 15 a 3" Q;~"-mUlla

Art. 291. Efetuar o JUIZ. fraudulentamente. a Inscn;;:7.o dll ahs!a:'hJ(l'
Pena - reclusão até :. ano~ e pagamentl) de =" a 15 àl:.,·multa
Art. 292. l'egar ou retardar a autondade Juàlci.m~. sem iundamenlll lt:gai.

a Inscnção requenda
Pena - pagamento de 30 a 60 dias-multa
."rt. 293. Perturbar ou ImpedIr de qualquer I(lrma ,', 3!1"'lamento:
Pena - detenção de 15 dias a seIs meses ou papmenh" j, 3(; ó é'.. ! dlas-mulla
Art. 294. Exercer o Preparador atrihUlçót:5 tora Qê sede à<l jocahdade para

a 'lua! foi deSignado:
PeDa - pagamento de 15 a 30 dias-multa.
Art. 295. Reter título eleitoral contra a vontade ào e:ellor:
Pena - detenção al~ dOIS meses ou pagamento de 3l' a 60 àlas-multa .
.o\rt. 296. Promover desordem que prejudIque o, trabalhos eleitorais:
PeDa - detenção ate dois meses e pagamento óe- 6(, a Ç/tl dla,-multa.
Art. 297. ImpedIr ou embaraçar o exercício dI:' suírafio:
Pena - detenção até seIs meses e pagamento de ó(J a W(l dIas-muita.
Art. 298. Prender ou deter eleitor. membro de Mesa Receptora. Fi3cal. Dele·

.......... ~ lO ..

.. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
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J.,EI N.o 1.079 - DE 10 m; &SUL
DI 1950

De.'l7:! 05 crimes tU respotUobilii:la:te
e rtcúlc Q respectivo proeesro ae
;ul~a7r.cnto•

O Presicrente da Repl1blJca:

F..ço sabt.:r que o Col1g!'eSS<) Na
cional cec:'etá e eu saDClOno.. a se·
guinle Lei:

PARTE PRIMEIRA

Do Presidente da República
e Ministros de Estado

o
Art. 1.·' SAo' erunes de responsabi

llda<ie oa que .esta 111 espec1fica.
·Art. 2.° Os erunes de1mloos Desta

lei. ail1da quando S1Dlplesmente ten
tados, são pas.slvelS aa pena de perda
do cargo. com mabiJltaçào. ate cmco
I.D~, para o e.s:erc1cIQ C1e qualquer

!unçao pública. 1Dlposta pelo Senado
FeDeral DOS proCe.<;I'OS CC::.::a o P!-e
sldcmc da Republlcu ou MUl1str~ de
E;:~3do, contra os Mlnl!:ros do Su.
prE'mo Tribunal Feae:al ou cont:-B o)

Procurador Ge::il da Republ1ca.
Art. 3;0 A LmP01>1çao oa pena re

ferida DO art:go áIltenor não ExclUI
o ';Jroces.so e JUlg:uÍlE'O;o ao acusada
por- cnme CCtDqn.. Da }U5tlça orcl!
nar:a. nos térmos das leu; oe prcR:e.;.
50 penal.

Art. 4. 0 São crime:; de respcnsa
h:uOàCC os atos do P:-e.-:ldenc.' .:la,
ReputJiiea que atentarem contra ao
c.:r..::tltUlção Federa., e, especlalmen
tP... contrli:
1_ A eilité~e~a da ünl1o:
Il - O Jlvre' clte:clclo 00 Podt:" Le

i!f!a'l\'o. do P:Kier Juciiclárlo e cio:>
peCE:es constituCIonais da.; 'Estaoos;

UI - O e.xerclclo· dcs clJ.reltos. prll1-
tlC"')~ ind'\·idu.a~! e soc~s.is~

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

......... _ ..

PROJETO DE LEI N° 3.298, DE 1992
(Do Sr. Cyro Garcia)

a,r:voga· a Lei n9 8.031, de 12 de abril de 1990, que "cria

o Proqram& Nacional de Deseatatização, e dá outras prov!

dênci••- ..

<As COMISSOES DE TRABALHO, DE IIDMINISTRAÇAo E SERVIÇO PQ

BLICO, DE ECONOMIA, INDOSTRIA E COMllRCIO, E DE CONSTITUI

çllo E JUSTIÇA E DE REDAÇIlo lAÍlT. 54) - ART. 24, II)

.: (.,\. i t .• \\ <. Iv "- ,t '" ., t- .,. ,,~f.,

Artl\lO lO - Fica revogada a Lei 8031/.90 que criOlJ

o Progr_ Nacional de oesestatlzaçlo.
Arti~ 20 - As ...,resas que j' foram privatizada.

por inter""dio desta Lei .erilo re.tltuida. ao E.tado e seu. ~_radores rec~

btlrlo lndenlzac;1o nos mesmos valores pelos c,Jais adcJJirir9ffl as referidas ent

pre.a••
Artl\lO 30 - o pagamento a que se refere o Artigo

anterior .t!I' efetuldo nas mesmas 1WJeda. e titulos com o. quais for... adquir.!

das II etrpresls privades.

ArtiQO 4lõ1 - O Congresso Nacional, no prazo de c~

to e vinte ·dias a partir da data /la pt.blil'açlo de.ta Lei ~~alizar' ..... audit!!.

.ria na eXecu<;lo'do Pr'lllrll!!l Nacional de oe.esntizaçilo, com _Ilr participa

'çtQ dos sindica~os.e or~it.çll.' popuíares.
'Artl\lO ·~o ,"Reyogam-se as dispo.iç/les em cantr!

rio.
Artigo 6Sl - Esta Lei ~trará em vigor na data de

sua pt.blicaçilo.

JUSTIFICATIVA

• Nos últimos anos, o Estado brasililro vem prQI'I'(J

vendo una política de ~erdBdeiro desmonte e. sucatearnento das erpresas estat:a1s

da País, financiando ~nerosamente os grandes monopólios priva~5 com tarifas

~sidiadl. e entregando .etores lIkJito rentáveiS à exploraçilo privada.

Seglindp a tese de mestrado da Pt.C/RJ da economi~

ta Sheila Najberg, entre 1975 é 1987" o 81«5 tran.feriu U$ 3,2 bilhile. para

grande. grupo. privados através de ...,r~stimo••ubsidiado•.
·Com rl!laç~o aos bancos oficiais taTos assistido a

UllI verdadeiro festival de clientelismo e favorecimento.

o Banco do Brasil e a Caixa Econômica federal. são

utilizados para financiar negócios escusos e beneficiar a empresa privada, li
Quidando todas as suas funções sociais.

O Banco do Brasil tem sidO sistematicamente

esvaziado nos últimos anos, através de vários expedientes como a retirada da
Conta-Movimenta e a utilização de vultosos recursos em empréstimos duvidosos.

Lkn exen'lplo disso foi denunciado pelo Sindicato dos Bancários de Caxias da ~l,

Que inForma Que a Banca concedeu errpréstimo de Cdi 573,7 milhões à Açoflex - C,!

deiras para Escritório L tda: Que está sem crédito na praça e n~o tem porte Que

justifique tal aç~o,.8 juros de 1% ao mês com seis meses de carencia.
Aos usineiros de Alagoas o Banco concordou em pa

g'ar as dívidas contraídas no exterior - e não Quitadas - no valor de U$ 85,4

milhOes. Sem falar no fato de Que 80% dos recursos agrícolas do Banco vão Pl!

rar nas m~os das grandes lati funciários Que recebem presentes como a não c,2.

brança das dívidas do Empréstimo do Governo Federal (EGF) no valor de Cdi 1 tr.!..

lhão devidos pelos grandes proprietárias.

No caso da CEF, seu descaso com o dinheiro públi

co, em especial dos trabalhadores, permitiu Que Cr$ 29 trilhões (U$ 3,7 trl

lheles) sejam sonegados ao FGTS pelas estados e municípios e empresas privadas,

enquanto os recursos desse fundo sejam gastos em obras fantasmas caro o Canil!

da Maternidade no Acre.
Errpresas estatais altamente lucrativas COl'IIO •

PETROBRAS vem sendo boicotadas pelo nllo pagamento de imensas dívidas governa

mentais com a Ertpresa Que chegam a soma U$ 4,25 bilhões entre dívidas da Co!:!'

ta-Petróleo, Conta-/Ucoal, das estatais, envolvendo ainda subsídios na nafta

utilizada nas indústrias petroQuímicas privadas conforme reconheceu o próprio

TCU frente à denúncia forllkJlada pela AEPET - As.ociaçlo de Engerheiro. da

PETRa3AAs.
As siderúrgicas estatais durante fl'Uitos anos venci;!

ram seu aço aos grandes monop6lios ~acionais e internacionais com defasagem de

cerca de 40% com relação aos preços reais levando a transferência de cerca de

U$ 17 bilheles às empresas privadas nos últimas anos.

O c"""lexo elétrico do País foi longamente utiliz!.

do como garantia na contrataçl!o de empréstimos e;(ternos, que em grande parte

nunca chegaram ao País. As ""Presas e.taduais de eletricidade nlo pagavam .eu.

débi tos com o sistema ELETRIlBRAS, utilizando as verbas no clienteUS/l'O do. ~

vernos estaduaiS e .levando ao descalabro atual das suas contas. Por ou.tro lado

a energia é fornecida a cus.to irrisório a grandes "trustes" rrultinacionais c~

mo a ALBRI\S - do grl.l'O canaden.e ALCOA.
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Há una verdadeira política de sucateamento das e:!!!
presas estatais para que sua situação possa ser utilizada corno pretexto para
privatizá-las posteriormente.

Una outra forma de esvaziamento das efTllres8S e!

tatais são as concessões de serviços feitas às errpresas privadas, desativando

setores lucrativos das e~resas ou permitindo a exploraçfto por errpresas priv.!!,

das de novos serviços rrlJito lucrativos, como é o caso da telefonia celular. I~

to sem falar nas iróneras concorrências fraudulentas ou favorecimentos a~l!!.

mente denunciados nestes últimas anos, em especial no GoverliO Collor.

Isso se completa com a chamada política de priv~

tizações, longamente planejada desde o final do GovE!rno Militar e implement,!

da a partir do Governo Collor.

Trata-se de uma exigência perempt6ria do FMI, dos

capitais internacionais e do grande capital nacional no sentido de destinar

05 setores mais rentáveis do Estado para a iniciativa privada, suprimindo ou

deteriorando os serviços prestados à economia do pais e à maioria da pepul!!.

çfto. Esta política vem sendo irrplementada em vários países com resultados n,!

gativos. 56 para exemplificar podemos tomar o caso da Argentina onde a priv!.

tização da ENTEL resultou em tarifas ainda mais altas, com serviços mais def!

cientes do Que já eramj o caso das ferrovias que resultou no fechamento de

inúmeros ramais que eram a única forma de com.Jnicação das cidades por eles

servidos CCMll o resto do país transformando-as em cidades fantasmas, ou o r!:,

cente escândalo da venda das Aerolíneas Argentinas que teve Que ser reestat!

zada por absoluta falta de cUI'l'primento dos cOO'Promissos por parte da efrlJresa

espanhola Ibéria.

O Programa Nacional de Desestatização tem tarrtJém

alguns tristes e escandalosos exemplos:

1. A USIMINAS foi "vendida 11 por U$ 1,5 bilhão~

do seu valor variava segundo as várias avaliações. entre U$ 4 e 10 bilh~e5.

Na sua venda foram utilizados a PREVI (Fundo de

Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil) ccxn 15% das açl:les,o Clube de

Funcionários da USIMINAS (com direção nomeada pela elTlJresa) com 10%,a Vale do

Rio Doce com 14% e o Banco Econômico com 7%. Com isso a Nippon Steel não ne

cessitou fazer mais que um acordo com os compradores para deter o controle da

eq:lresa. Aliás, semanas antes do leilão, a Nippon USIMINAS - coligada mNlj:p:n

Steel, teve sua participação acionária aumentada de 4,6 para f2,B~, através

da "venda" de ações por 10% do valor estipulado pelo próprio edital de venda,

semanas antes do leiHlo da USIMINAS. I:: preciso Que se acrescente que na "ve!;

da" da USIMINtlS foram utilizadas IImoedas podres 11 com baixo valor QUe reduziu

em pelo menos 50% seu preço.

No caso das siderúrgicas, o Governo, pouco tempo

antes da venda da USIMINAS, lllerrbrou-se" que o preço do aço estava defasado e

aunentou-o em 40% reais.

Como se não bastasse, a USIMINAS já privatizada

recebeu, em Janeiro de 1992, mais de CC$ 5 bilhões, em valores da época, a ti

tulo de efrfJréstimo do BfI.OES ClJI'OO comprova a resposta do Banco ao Requerime!:!

to de Informaç~o n' 1369/92 do Deputado Ernesto Gradella.

2. a venda da COF'ESu.. foi outro escândalo onde

agregou-se o cúmulo de a Bt-DE5 ter financiado o consórcio PPE que adquiriu

45,6% das ações leiloadas (Que equivalem a U$ 379 milhões) bem como os d!:,

mais compradores. Tudo isso está doclJ11entado pela AEPET que ~ita as Resol.!:!.

ções 780 e 786 do Bt-ClES, ambas de 1992, onde se explicitam as condições para

tal financiamento, muito abaixo das condições de mercado. OU seja, as errpr!!!.

sas privadas foram financiadas para comprar a COPESu.. e não despenderam um

centavo, deixando a PETROQUISA com títulos de valor deteriorado! Agregue-se

a este escândalo o fato de os compradores terem dado em garantia pata o fI

nanciamento às próprias ações da CCPESU. que iriam adquirir! Com o rendillle!!.

to dado pelo desempenha da CQPESLt nos doze anos que durar o financiamentodJ

B!'DES, seu gasto segundo avaliações do consultor Arthur D. little será de

apenas U$ 70 milhões! Para fechar negócio, acrescente-se que, !=Ela lei fD33/91,

os adquirentes das estatais incluidas no PI\O estão isentas do Ill'()osto de Re.!:!

da sobre ganhos de capital nas privatizaçeles e Que a ClYESu. prlvatizada CO!;

tinua recebendo nafta subsidiada pela PETROBRJtS.

No balanço parcial deste mal fadado Programa N§.

danaI de Desestatização, apenas 1,2% dos valores arrecadados pelos leilões

das eftllresas estatais o foram em Cruzeiros, o que daria para coq)rar um aut2.

móvel GlX., segundo os próprios dados do B~S. LKna fonte insuspeita quanto

ao valor das Ilmoedas podres", o sr. Francisco lafayete. do Planin Banc, ass2,
ciado ao Bankers Trust, declarou que "os pi3péis da dív"ida s'ão um Rol1s~ Royce

sem motor" e que a privatiz8ção oferece a chance de trocar "papéis inúteis

por alguma coisa de valor" (Folha de S~o Paulo, 07.C6.91).

No Programa Nacional de Desestatização constam

ainda outras valiosas empresas que serão entregues aos grandes grupos monop2,

li'3ltas, como a CSN, a EH3RAER., a COSIPA e a PETROQU!MICA UNmO,entre outras.

Urge paralisar imediatamente esta destruição do patrimônio nacional e resso!,

clr o País dos assaltos já praticados. Neste sentido é Que propomos a revog~

ção da Lei 8031/90 e a devolução das empresas indevidamente "vendidas" segu~

do este Programa, ant í~f"\acional e ant i-popular.

Como conclusão, ressaltamos a necessidade de O

Congresso Nacional realizar uma auditoria urgente nas empresas estatais e em

todo o Programa Nacional de Desestatização para averigllar os possíveis e rru!

to prováveis desmandas e irregularidades cometidas. O movimento operário e

popular, a juventude devem voltar às ruas para evitar Que se continue liqu!

dando o patrimônio construído por muitas gerações de trabalhadores e compr.e.

metendo o futuro de outras tantas, além do Que se colocaria um freio na in

vestida que se anuncia contra as empresas ainda protegidas constitucionalme!:!,

te como a PETR08RI:l:S, fElE8RI:l:S e o sistema elétríco. Este é o sentido do pr,2,

jeto Que ora apresentamos.

Sala das Sessões,:-t' \ Outubro de 1 992.

•CYl1D GARcIA

Deputado Federal - RJ
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ULEGISlACAO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇAo DE ESTUDOS LEGISLÁTIVOS· CeDI

LEI N? 8.031, DE 12 DE ABRIL DE 1990 (*)

Quinta-feira 28 1857

Cria o Programa Nacional de Desestati
zaçào, e dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Con
gresso NacionaI decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. I? É instituído o Programa Nacional de Desestatiza
ção, com os seguintes objetivos fundamentais:

I - reordenar a posição estratégica do Estado na econo
mia, transferindo à iniciativa privada atividades indevidamente
exploradas pelo setor público;

II - contribuir para a redução da dívida pública, concor
rendo para o saneamento das finanças do setor público;

UI - permitir a retomada de investimentos nas empresas e
atividades que vierem a ser transferidas à iniciativa privada;

IV - contribuir para modernização do parque industrial
do País, ampliando sua competitividade e reforçando a capacida
de empresarial nos diversos setores da economia;

V - permitir que a administração pública concentre seus
esforços nas atividades em que a presença do Estado seja fun
damental para a consecução das prioridades nacionais;

VI - contribuir para o fortalecimento do mercado de capi
tais, através do acréscimo da oferta de valores mobiliários e da
democratização da propriedade do capital das empresas que in
tegrarem o Programa.

Art. 2? Poderão ser privatizadas, nos termos desta lei, as
empresas:

I - controladas, direta ou indiretamente, pela União e
instituídas por lei ou ato do Poder Executivo; ou

II - criadas pelo setor privado e que, por qualquer moti
vo, passaram ao controle, direto ou indireto, da União.

§ "I? Considera-se privatização a alienação, pela União, de
direitos que lhe assegurem, diretamente ou através de outras
controladas, preponderância nas deliberações sociais" e o poder
de eleger a maioria dos administradores da sociedade.

§ 2? Aplicam-se os dispositivos desta lei, no que couber, à
alienação das participações minoritárias diretas e indiretas da
União, no capital social de quaisquer outras empresas.

§ 3? Não se aplicam os dispositivos desta lei às empresas
públicas ou sociedades de economia mista que exerçam ativida
des de competência exclusiva da União, de acordo com os arts.
21, 159, inciso r. alínea c e 177 "da Constituição Federal, ao Ban
co do Brasil S.A., e, ainda, ao órgão oficial ressegurador referi
do no inciso II do art. 192 da Constituição Federal.

§ 4? (Vetado).

Art. 3? As transferênc.ias de ações de propriedade da
União, representativas do capital social da Petróleo Brasileiro
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(Vetado).
O Presidente da Comissão Diretora terá voto de qua-

S.A. (Petrobrás), continuarão a reger-se pelo disposto nos arts.
11 e 18 da Lei n? 2.0041lI , de 3 de outubro de 1953.

Art. 4? Os Projetos de privatização serão executados me
diante as seguintes formas operacionais:

I - alienação de participação societária, inclusive de
controle acionário, preferencialmente mediante a pulverização
de ações junto ao público, empregados, acionistas, fornecedores
e consumidores;

II - abertura de capital;
III - aumento. de capital com renúncia ou cessão, total ou

parcial, de direitos de subscrição;
IV - transformação, incorporação, fusão ou cisão;

V - alienação, arrendamento, locação, comodato ou ces
são de bens e instalações; ou

VI - dissolução de empresas ou desativação parcial de
seus empreendimentos, com a conseqüente alienação de seus
ativos.

Art. 5? O Programa Nacional de Desestatização terá uma
Comissão Diretora, diretamente subordinada ao Presidente da
República, cujos membros, titulares e suplentes, serão por ele
nomeados, depois de aprovada a sua indicação pelo Congresso
Nacional.

§ 1?
§ 2?

lidade.
§ 3? Participarão das reuniões da Comissão Diretora, sem

direito a voto, quaisquer outras pessoas cuja presença, a crité
rio de seus membros, seja considerada necessária para a apre
ciação dos processos.

§ 4? Os membros da Comissão Diretora e os funcionários
em serviço na referida comissão, nem os membros e sócios das
empresas incluídas no Programa Nacional de Desestatização,
seus ,cônjuges e parentes até o segundo grau, não poderão ad-

quirir ações ou bens pertencentes às empresas incluídas no Pro
grama Nacional de Desestatizacão.

Art. 6? Compete à Comissão Diretora do Programa Nacio
nal de Desestatização:

I - propor ao Presidente da República a inclusão de
empresas no Programa Nacional de Desestatização;

II - propor ao Presidente da República a instituição pú
blica a ser designada gestora do Fundo Nacional de Desestati
zação;

III - submeter, anualmente, ao Presidente da República
o cronograma de execução do Programa Nacional de Desestati
zação;

IV - divulgar o cronograma de execução do Programa
Nacional de Desestatização;

V - coordenar, supervisionar e fiscalizar a execução do
Programa Nacional de Desestatização;
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VI - aprovar ajustes de natureza operacional, contábil
ou jurídica, bem como o saneamento financeiro de empr~sas,
que sejam nece~sários à implantação dos processos de alIena-
ção;

VII - aprovar as condições gerais de venda das ações re
presentativas do controle acionário, das participações minoritá
rias e de outros bens e direitos, aí se incluindo o preço mínimo
dos bens ou valores mobiliários a serem alienados;

VIII - aprovar a destinação dos recursos provenientes das
alienações, previstas no art. 15;

IX - aprovar as formas de pagamento das alienações
previstas no art. 16;

X - deliberar sobre o disposto no inciso X do art. 13;
XI - fiscalizar a estrita observância dos princípios e re

gras consagrados nesta lei e assegurar a rigorosa transparência
dos processos de alienação, nos termos do art. 11;

XII - apreciar as prestações de contas de instituição ges
tora do Fundo Nacional de Desestatização relativas a cada pro

, ,cesso;

XIII - sugerir a criação de ações de classe especial e as
matérias que elas disciplinarão, nas condições fixadas nos §§ I?
e 2? deste artigo;

XIV - expedir normas e resoluções necessárias ao
exercício de sua competência;

XV - publicar relatório anual detalhado de suas ativida
des e resultados, contendo, necessariamente, as seguintes infor
mações:

a) relação das empresas a serem privatizadas e das já pri-
vatizadas; ,

b) justificativa da privatização, indicando o percentual do
capital com direito a voto em geral, alienado ou a ser alienado;

c) data e ato que det~rminou a constituição de empresa ori
ginalmente estatal ou data, ato e motivos de sua estati~ação;

d) passivo da empresa, seu desdobramento no tempo, indi
cando os responsáveis pelo passivo após a privatização;

e) situação econômico-financeira de cada empresa, resulta
dos operacionais dos últimos três exercícios: endividamento in
terno e externo, pagamentos de dividendos ao Tesouro Nacional
e recebimento de recursos do Governo Federal e patrimônio
líquido;

f) indicação da utilização dos recursos obtidos ou a obter
com a privatização;

g) informação sobre a existência de controle de preços so
bre produtos e serviços da empresa e sua variação nos últimos
exercícios, comparados com os índices de inflação;

h) descrição do volume de investimentos feitos pelo Gover
no Federal ou suas entidades na empresa e retorno financeiro
da privatização;

i) número de empregados e perspectiva de manutenção no
número de empregados após a privatização;

j) resumo do estudo econômico e avaliação da empresa: pre
ço total e valor da ação; e
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I) especificação da forma operacional da privatização e sua

justificação, com explicação da exclusão da pulverização de
ações, quando for o caso.

§ I? (Vetado).

§ 2? . A ação de classe especial somente poderá ser subscri
ta pela União.

Art. 7? A privatização de empresas que prestam serviços
públicos, efetivada mediante uma das modalidades previstas no
art. 4?, pressupõe a delegação, pelo Poder Público, da conces
são ou permissão do serviço objeto da exploração, observada a
legislação específica.

Parágrafo único. Na hipótese prevista neste artigo, fica es
tipulado o prazo de sessenta dias, contados do ato que determi
nar a privatização da empresa, para a elaboração, pelo poder
concedente, das condições eregulamentos específicos, que deve
rão ser observados pelo concessionário ou permissionário.

Art. 8? Sempre que houver razões que o justifiquem, a
União deterá, direta ou indiretamente, ações de classe especial
do capital social de empresas privatizadas, que lhe confiram po
der de veto em determinadas matérias, as Quais deverão ser ca
racterizadas nos estatutos sociais das empresas, de acordo com
o estabelecido no art. 6?, inciso XIII e §§ I? e 2? desta lei.

Art. 9? Para a execução do Programa Nacional de Deses
tatização, fica criado o Fundo Nacional de Desestatização, de
natureza contábil, constituído mediante a vinculação a este, a
título de depósito da totalidade das ações ou quotas emitidas
pelas empresas, que sejam de propriedade, direta ou indireta
mente, da União, e cujas alienações vierem a ser aprovadas.

§ I? Serão emitidos Recibos de Depósitos de Ações (RDA)
intransferíveis e inegociáveis, a qualquer título, em favor dos
depositantes das ações junto ao Fundo Nacional de Desestatiza
ção.

§ 2? Os Recibos de Depósitos de Ações (RDA) de cada de
positante, serão automaticamente cancelados, para todos os
efeitos, quando do recebimento dos valores apurados na venda
das ações, com as quais o depositante tenha concorrido para a
constituição da carteira do Fundo Nacional de Desestatização.

§ 3? Os titulares das ações que vierem a ser vinculadas ao
Fundo Nacional de Desestatização manterão as ações escritura
das em seus registros contábeis, sem alteração de critério, até
que se encerre o processo de alienação desses títulos.

Art. 10. A União e as entidades da administração indireta,
titulares das participações acionárias das empresas que vierem
a ser incluídas no Programa Nacional de Desestatização, deve
rão, no prazo máximo e improrrogável de 5 (cinco) dias, conta
dos da ata da publicação, no Diário Oficial da União, da deci
são que determinar a inclusão da empresa no referido progra
ma, depositar as suas ações no Fundo Nacional de Desestatíza
ção.

Parágrafo umco. Os administradores das empresas in
cluídas no Programa Nacional de Desestatização, bem como os
de seus acionistas controladores, serão pessoalmente responsá-
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veis, na forma da lei, pelo depósito das ações no Fundo Nacio
nal de Desestatização.

Art. 11. Para salvaguarda do conhecimento público das
condições em que se processará a privatização, assim como da
situação econômica, financeira e operacional de cada empresa
incluída no Programa Nacional de Desestatização, será dada
ampla divulgação das informações necessárias, mediante a pu
blicação de edital, no Diário Oficial da União, e em jornais de
notória circulação nacional, do qual constarão, pelo menos, os
seguintes elementos:

a) justificativa da privatização, indicando o percentual do
capital social da empresa a ser alienado;

b) data e ato que determinou a constituição da empresa ori
ginariamente estatal ou, se estatizada, data, ato e motivos que
determinaram sua estatização;

c) passivo das empresas, a curto, médio e longo prazos, in
dicando os responsáveis pelo mesmo após a privatização;

dI situação econômico-financeira da empresa, especificando
lucros ou prejuízos, endividamento interno e externo, pagamen
to de dividendos ao Tesouro Nacional ou recebimento de recur
sos providos pelo Governo Federal, nos últimos exercícios;

e) indicação da utilização dos recursos oriundos da privati
zação;

f) informações sobre a existência ou não de controle de pre
ços sob produtos ou serviços da empresa a privatizar e qual a
variação dos mesmos nos últimos exercícios e respectiva com
paração com os índices de inflação;

g) descrição do volume de recursos investidos pelo Estado,
no caso de empresas privadas estatizadas, e de como serão re
cuperados esses recursos após a privatização;

h) sumário dos estudos de avaliação da empresa, elabora
dos de acordo com o disposto no art. 13, incisos lU e IV, desta
Lei;

Í) critério de fixação do preço total de alienação da empresa
e o valor de cada ação, com base nos laudos de avaliação;

j) (Vetado).
1) a indicação, se for o caso, de que será criada ação de

classe especial, e os poderes nela compreendidos.
Art. 12. (Vetado).
Art. 13. Os processos de desestatização observarão, além

das normas fixadas nos artigos anteriores, os seguintes precei
tos:

I - serão precedidos de editais, com ampla divulgação
em dois órgãos, no mínimo, de grande circulação, depois de pu
blicados na Imprensa Oficial, expondo as condições do processo
e da situação econômica e financeira da empresa incluída no
Programa NacionaI de Desestatização;

II (Vetado).
IH - (Vetado).
IV - alienação de ações de empresas e pessoas físicàs ou

jurídicas estrangeiras não poderá exceder a 40% (quarenta por
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cento) do capital votante, salvõ autorização legislativa, que de
termine percentual superior;

V - (Vetado).
VI - a liquidação da empresa, submetida ao Programa

Nacíonal de Desestatização, obedecerá a Lei n? 6.404(2), de 15 de
dezembro de 1976, e o Decreto-Lei n? 2.300(3), de 21 de novembro
de 1986.

Art. 14. (Vetado).

Art. 15. O titular dos recursos oriundos da venda de ações
ou de bens deverá utilizá-los na quitação de suas dívidas junto
ao setor público.

Parágrafo único. Observado os privilégios legais, terão pre
ferência, para efeito de pagamento, as dívidas, vencidas ou vin
cendas, garantidas pelo Tesouro Nacional, e aquelas cujo credor
seja a União, direta ou indiretamente.

Art. 16. Para o pagamento das alienações previstas no
Programa Nacional de Desestatização, poderão ser adotadas as
seguintes formas operacionais:

I - as instituições financeiras privadas, credoras das
empresas depositantes de ações junto ao Fundo Nacional de De
sestatização, poderão financiar a venda das ações ou dos bens
das empresas submetidas à privatização, mediante a utilização,
no todo ou em parte, daqueles créditos;

II - os detentores de títulos da dívida interna vencidos,
emitidos pelo alienante das ações ou dos bens e que contenham
cláusula de coobrigação de pagamento por parte do Tesouro Na
cionaI poderão utilizá-los como forma de quitação de aquisição,
caso sejam adquirentes das referidas ações ou bens;

IH - mediante transferência de titularidade dos depósitos
e outros valores retidos junto ao Banco Central do Brasil, em
decorrência do Plano de Estabilização Econômica.

Parágrafo único. A utilização das formas operacionais men
cionadas neste artigo será aprovada com base nos procedimen
tos previstos nos arts. 5? e 21 desta lei.

Art. 17. As empresas que vierem a integrar o Fundo Na
cional de Desestatização terão sua estratégia voltada para aten
der aos objetivos da desestatização.

Art. 18. Na efetivação das formas operacionais previstas
no art. 4?, o preço mínimo de venda, aprovado pela Comissão
Diretora, será submetido à deliberação das Assembléias Gerais
das respectivas empresas.

Art. 19. O Ministério da Economia, Fazenda e Planeja
mento prestará o apoio necessário ao funcionamento da Comis
são Diretora do Programa Nacional de Desestatização.

Art. 20. O Fundo Nacional de Desestatização será admi
nistrado por uma instituição do setor público designada Gestor
de Fundo, na forma do inciso LI do art. 6? desta lei.

Art. 21. Competirá ao Gestor do Fundo Nacional de De
sestatização:

Janeiro de 1993
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I - fornecer apoio adminis.trativo e operacional, espe
cialmente serviços de secretaria que vierem a ser solicitados pe
la Comissão Diretora do Programa Nacional de Desestatização;

U - fornecer as informações que vierem a ser solicita
das pela Comissão Diretora do Programa Nacional de Desestati
zação;

IH - divulgar amplamente todos os processos de aliena
ção, bem como prestar todas as informações que vierem a ser
solicitadas pelos poderes competentes;

IV - promover licitações para a contratação de empre
sas de consultoria econômica, avaliação de bens e de auditoria

. necessárias aos processos de alienação previstos nesta lei;

V - submeter à Comissão Diretora do Programa Nacio
nal de Desestatização as condições gerais de venda de ações re
presentativas do controle acionário, de participações mino":'
rias e de outros bens e direitos, aí incluindo-se o preço m
dos bens ou valores mobiliários a serem alienados;

VI - recomendar à Comissão Diretora de Programa Na
cional de Desestatização a destinação dos recursos provenientes
das alienações, nos termos previstos no art. 15 desta lei;

VII - recomendar à Comissão Diretora do Programa Na
cional de Desestatização a forma de pagamento das alienações,
nos termos previstos no art. 16 desta lei;

VIII - promover ampla articulação com o sistema de dis
tribuição de valores mobiliários e as Bolsas de Valores objeti
vando estimular a dispersão do capital das empresas integran
tes do Programa Nacional de Desestatização;

IX - determinar quais as informações necessárias à ins
trução de cada processo de alienação, além dos já definidos nes
ta lei;

X - recomendar à Comissão Diretora do Programa Na
cional de Desestatização os ajustes de natureza operacional,
contábil ou jurídica, bem como o saneamento financeiro de em
presas, que sejam necessários à implantação dos processos de
alienação;

XI - recomendar à Comissão Diretora do Programa Na
cional de Desestatização outras formas de alienação, nos termos
do inciso X do art. 13 desta lei;

XII - selecionar e cadastrar empresas de reconhecida re
putação e tradicional atuação na negociação de capital, transfe
rência de controle acionário e venda de ativos, para os fins pre
vistos no inciso H do art. 13 desta lei;

XIII - preparar a documentação de cada processo de alie
nação, para apreciação pelo Tribunal de Contas da União;

XIV - submeter à Comissão Diretora do Fundo Nacional
de Desestatização as prestações de contas relativas a cada pro
cesso de desestatização;

XV - recomendar à Comissão Diretora a criação de ações
de classe especial e as matérias que elas disciplinarão sempre
respeitando o previsto no art. 6?, inciso XIII e seus parágrafos
desta lei;
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XVI - recomendar à Comissão Diretora as condições de
participação na compra de ações, dos empregados vinculados às
empresas incluídas no Programa Nacional de Desestatização,
nos termos previstos no art. 14 desta lei.

Art. 22. Qs acionistas controladores. e os administradores
das empresas integrantes do Programa Nacional de Desestatiza
ção adotarão, nos prazos estabelecidos, as providências que vie
rem a ser determinadas em resoluções expedidas pela Comissão
Diretora, necessárias à implantação dos processos de alienação.

Art. 23. Serão responsabilizados pessoalmente, na forma
da lei, por eventuais ações ou omissões que impeçam ou preju
diquem o curso dos processos de alienação previstos nesta lei:

I - os· administradores das empresas incluídas no Pro
grama Nacional de Desestatização e os das instituições detento
ras das ações dessas empresas;

II - os administradores da instituição gestora do Fundo
NacionaI de Desestatização;

IH - os membros da Comissão Diretora do Fundo Nacio
nal de Desestatização;

IV - os servidores da Administração Federal direta, de
que dependa o curso dos processos de alienação.

Parágrafo único. Será de responsabilidade exclusiva dos
administradores das empresas incluídas no Programa Nacional
de Desestatização o fornecimento, em tempo hábil, das informa
ções sobre as respectivas empresas, necessárias à instrução dos
processos de alienação.

Art. 24. Ao gestor do Fundo Nacional de Desestatização
caberá uma remuneração de 0,2% (dois décimos por cento) do
valor liquido apurado nas alienações para cobertura de seus
custos operacionais, bem como o ressarcimento dos gastos efe
tuados com terceiros, corrigidos monetariamente, necessários à
implantação dos processos de alienação previstos nesta lei.

Art. 25. O Fundo Nacional de Desestatização será audita
do por auditores externos independentes registrados na Comis
são de Valores Mobiliários, a serem contratados mediante licita
ção pública pelo gestor do Fundo Nacional de Desestatização.

Art. 26. Ficam extintos o Conselho Nacional de Desestati
zação e respectiva Secretaria Executiva.

Art. 27. Será nula de pleno direito a venda, a subscrição
ou a transferência de ações que importe infringência desta lei.

Art. 28. O Poder Executivo regulamentará esta lei no pra
zo de 90 (noventa) dias, contados da data de sua publicação.

Art. 29. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30. Revogam-se as disposições em contrário.

. Brasília, 12 de abril de 1990; 169? da Independência e
102? da República.

FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
Zélia M. Cardoso de Mello



_Ja_n_~_ir_o_d_e_19_9_3 D_I_Á_R!O DO CONGRESSO ~AClqNAL (§eção})

LEI N? 8.383, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991

Institui a Unidade Fiscal de Referên
cia. altera a legislação do imposto de renda
e dá outras providênCÍàs.

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

........................................................................................ lo ' ..

PROJETO DE LEI N° 3.336; DE 1992
(Do Sr. Mussa Demes)

Desautoriza a aplicação de penalidades sobre as empr~

sas que tenham efetuado, em 1990, a correção monetá

ria plena reconhecida pela Lei n9 8.200, de 28 de j~

nho de 1991.

(AS COMISSOES DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO; E DE CONSTITU!

ÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO (ART. 54) - ART. 24, 11)

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. iQ Não incidirão quaisquer penalidades sobre

as pessoas jIJrídica~. que tenham f.~fetuador em 1990 r <~ corr(o~ç:ão

monetária plena r mediante a utiliza~ão do mesmo índice que veio a

se~ reconhecido pela Lei nQ 8.200 r de 28 de junho de 1991.

Art. 2Q Os processos fiscais instaurados com base

no procedimento referido no art. lQ serão encerrados de ofício r

cons i derando-se I~ egu 1ar .:\ !;. i t uaç:ão do c ont r i bu i nt e r nlesmo se já

tiver havido autuaç:ão.

Art. :3Q Será dada bai>{a em todos os c1ébitos r

inscrito~;;. ou não, aj1lizados ou não r "·\purados por iniciativa elas

repartiç:ies fiscais r em virtude do procedimento referido no art.

1.Q ..
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publicac;ão.

Art. 49 Esta Lei entra em v igor na data de sua

JUSTIFICAt:ÃO

f~ <:\tividade econômica no 8rasil t:em 1:; ido

sistemati~amente atingida c~m a decretac;ão de plahos miraculosos~

choques~ pacotes e confiscos. ~ comum a todos esses planos algum
. . .

ti~o de desindexac;ão~ com congelamento e/ou prefixac;io.

Cada vez que a economia ~ -dexindexada·, tenta-se

apagar a memdria da inflac;io (passada), a partir de um dia ·0".

N~\o f".oJ 'diferente com o Plano Collor. 1.0 f.~ônlJs clo.·Tesouro

Nac j ona 1 Y isca 1 -- BTNF ~ ent io o i ndeNador da c ont ab i 1 i dade das

empresas,; c hegolJ a ,. i car congelado em <:\br i 1 d~~ 1990~depo i·s de

ter .si.do flagrantemente subavaliado em ma~~o.

A defasagem provocou . tal desf i guramento 'no

patrimônio €O~ nos resultados das empresas, Clue a prdprja' Lei

posterior - nQ.8.200~ de 28 de junho de 1991 - veio a reconhecer

a necessidade de correc;ão e de compensac;io do tratamento adotado,

tanto que determinou a complementac;io da correc;io monetiria

efetlJada em 1990~ resultante da c/iferenc;a entre a variac;ão' do

indice de Preç:os ao Consumidor - IPC e a variac;ic) do BTN Fiscal _

BTNF.

Diga-se de passagem~ o própr io 8TNF foi ext into

pela Lei nQ 8.177, de 1Q de marc;o de 1991 - Plano Collor 11 -, só

tendo s; i do f' i xado o novo i nde>tador através da mesma Le i nQ

8.200/91, que é, ainda~ o indice Nacional de Prec;os ao Consumidor

- INPC.

Os sofridos pelas f:~mpresas f'oram

inestim'veis. Em tese, Cluanto mais capitalizadas fossem, maiores

as perdas com a inflac;io, Clue nio puderam deduzir integralmente,

e que serviram de base para o c~lcul0 do Imposto de Renda_
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o Poder Judiciirio 7 inclusive 7 vem concedendo

liminares r beneficiando as empresas que 7 menos orientadas.

permaneceram aguarda'ndo o pronunc i amento do F isco, e só

recompus~ram a situaç:t~o anterior em 1991 7 depois da ediç:ão da Lei

nQ 8.200/91 7 pois se julgam prejudicadas pelo fato de s6 poderem

aprove i tar a di ferenç:a apurada à base de 257. ao an0 7 de 1993 a

1996.

Assim
,
e, que se torna inj1lst ificivel,

tentar punir as empresas que agiram coerentemente em 1990,

ut i I i zando o mesmo i nde~"ador que v i nha serv i ndo de base para a

fixaç:ão do próprio valor do BTN.

Tem-ée constatado que a Receita Federal vem

autuando virioé contribuintes que 7 de~te modo r agiram de boa-f. e

dentro da melhor técnica~' t:anto é <:\ssinl C\ue o critério Toi

restabelecidc,) com dois anos d(~ atraso. A nova legislaç:âo, pois,

só pode beneficiar 7 e n~io ser utilizada para punir o contribuinte

que mant evea c: ons i st ênc i a . e <:\ Ti ded i gn i dade de SIJas

demonstraç:Ses financeiras.

Por estas razSes 7 e para evitar novos prejuízos às

pessoas jurídicas7 num momento de tio grandes dificuldades 7 é que

venho pedir o <:\poio cios ilustres Pares para ,:\ é\provaç:ão deste

Projeto de Lei H

Sala das Sessões 7 em

!
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"LEGISLACÃO CITADA ANEXADA PflA
COORDE'\IAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLÁTlVOS·CeDI"

LEI N. 8.200 - DE 28 DE JUNHO DE 1991

Dispõe sobre a correção monetária das demonstrações financeiras para
efeitos fiscais e societários

O Presidente da Repúb!ica.

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

Art. I? Para efeito de determinar o lucro real - base de cálculo do Impos
to sobre a Renda das pessoas jurídicas - a correção monetária das demonstrações
financeiras anuais. de que trata a Lei n. 7.799(1), de 10 de julho de 1989, será pro
cedida, a partir do mês de fevereiro de 1991, com base na variação mensal do Índi
ce Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

§ I? A correção de que trata este artigo somente produzirá efeitos fiscais
quando efetuada no encerramento do período-base.

§ 2? A correção aplica-se, inclusive, aos valores decorrentes da correção
especial prevista no artigo 2? desta Lei.

Art. 2? As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real poderão efe
tuarcorreção monetária especial das contas do Ativo Permanente, com base em
índice que reflita, a nível nacional, variação geral de preços.

§ I? A correção monetária de que trata este artigo poderá ser efetuada, ex
clusivamente, em balanço especial levantado, para esse efeito. em 31 de janeiro
de 1991, após a correção com base no BTN Fiscal de Cr$ 126,8621.

§ 2? A correçáo deverá ser registrada em subconta distinta da que registra
o valor original do bem ou direito, corrigido monetariamente, e a contrapartida
será creditada à conta de reserva especial.

§ 3? O valor da reserva especial, mesmo que incorporado ao capital, deve
rá ser computado na determinação do lucro real proporcionalmente à realização
dos bens ou direitos. mediante alienação, depreciação, amortização, exaustão ou
baixa a qualquer título.

§ 4? O valor da correção especial, realizado mediante alienação, deprecia
ção. amortização, exaustão ou baixa a qualquer título, poderá ser deduzido como
custo ou despesa, para efeito de determinação do lucro real.

§ 5? O disposto nos §§ 3~' e 4? deste artigo aplica-se. inclusive, à determina
ção da base de cálculo da contribuição social <Lei n. 7.689'2,. de 15 de dezembro

de 1988), e do Imposto sobre a Renda na fonte incidente sobre o lucro líquido (Lei
n. 7.713 131 , de 22 de dezembro de 1988, artigo 35).

§ 6? . , A correção de que trata este artigo poderá ser registrada até a data
do balanço de encerramento do período-base de 1991, mas referida à data de 31
de janeiro de 1991.

§ 7? A correção especial não se aplica em relação a investimentos avaliados
pelo valor de patrimônio líquido.

§ 8? A contrapartida do ajuste do investimento avaliado pelo valor de pa
trimônio líquido, decorrente da correção especial efetuada por coligada ou contro
lada, deverá ser registrada, pela investidora, em conta de reserva especial, que te
rá o mesmo tratamento tributário aplicável à reserva de reavaliação.

Art. 3? A parcela da correção monetária das demonstraçôes financeiras,
relativa ao período-base de 1~90, que corresponder à diferença verificada no ano
de 1990 entre a variação do Indice de Preços ao Consumidor - IPC e a variação
do BTN Fiscal, terá o seguinte tratamento fiscal:

I - poderá ser deduzida na determinação do lucro real, em quatro períodos
base, a partir de 1993, à razão de vinte e cinco por cento ao ano, quando se tratar
de saldo devedor;
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11 - será computada na determinação do lucro real, ~ partir do perí~do-b8:se
de 1993, de acordo com o critério utilizado para a determmação do lucro mflaclO
nário realizado, quando se tratar de saldo credor.

Art. 4~ A parcela da correção monetária especial de que trata o § 2? do ar
tigo 2~ dest~ Lei que corresponder à diferença verificada no ano de 1990 entre a
variação do Indice de Preços ao Consunüdor - IPC e a variação do BTN Fiscal não
terá o tratamento previsto no § 3~ daquele artigo, servindo de base para a dedução,
na determinação do lucro real, a partir do período-base de 1993 de depreciação,
amortização, exaustão ou baixa a qualquer título, dos bens ou direitos.

Art. 5? O disposto nesta Lei aplica-se à correção monetária das demonstra
ções financeiras, para efeitos societários.

Art. 6? O Poder Executivo regulamentará, no prazo de sessenta dias, o dis-
posto nesta Lei.

Art. 7? Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 8? Revogam-se as disposições em contrário.
Fernando Collor - Presidente da República.
Marcílio Marques Moreira.

LEI K 8.218 - DE 29 DE AGOSTO DE 1991

Dispõe sobre impostos e contribuições federais, disciplina a utilização
de cruzados novos, e dá outras providências

O Presidente da República.

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

CAPÍTULO I

Do Imposto sobre Produtos Industrializados

Art. I? Os valores do Imposto sobre Produtos Industrializados dos produ
tos dos Capítulos 21 e 22 da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos In
dustrializados - TIPI, de que tratam os artigos I?, 2? e 3? da Lei n. 7.798(1), de
10 de julho de 1989, vigentes nesta data, fixados em cruzeiros, poderão ser altera
dos pelo Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento, tendo em vista o compor
tamento do mercado na comercialização desses produtos.

§ I? A alteração de que trata este artigo poderá ser feita até o limite que
corresponder ao que resultaria da aplicação da alíquota a que o produto estiver
sujeito na TIPI sobre o valor tributável.

§ 2? Para efeito do parágrafo anterior, o valor tributável é o preço normal
de uma operação de venda, sem descontos ou abatimentos, para terceiros que não
sejam interdependentes ou distribuidores, nem empresa interligada, coligada, con
trolada ou controladora (Decreto-Lei n. 1.950(2), de 14 de julho de 1982, artigo lO,
§ 2?, e Lei n. 6.404(3), de 15 de dezembro de 1976, artigo 243, §§ I? e 2?).

CAPÍTULO 11

Do Pagamento de Impostos e Contribuições

Art. 2? Em relação aos fatos geradores que vierem a ocorrer a partir do
primeiro dia do mês de agosto de 1991, os pagamentos dos tributos e contribuições
relacionados a seguir deverão ser efetuados nos seguintes prazos:

I - Imposto sobre Produtos Industrializados, até o quinto dia útil da quinze
na subseqüente à de ocorrência dos fatos geradores;

11 - Imposto sobre a Renda retido na fonte:

a) até o segundo dia útil da semana subseqüente à da ocorrência dos fatos
geradores, no caso de retenções incidentes sobre rendimentos decorrentes do tra
balho, com ou sem vínculo empregatício, e de aluguéis;
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b) na data da remessa, no caso de rendimentos de residentes ou domiciliac.
no exterior, quando ocorrer antes do prazo previsto na alínea seguinte;

c) no segundo dia útil subseqüente ao de ocorrência do fato gerador, nos de
mais casos, exceto nas hipóteses previstas no artigo 35 da Lei n. 7.713(11, de 22
de dezembro de 1988, e no artigo 2?, § I?, do Decreto-Lei n. 2.397'5', de 21 de de
zembro de 1987.

III - Imposto sobre.Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a
Títulos ou Valores Mobiliários:'

a) até o quinto dia útil da quinzena subseqüente à de ocorrência dos fatos
geradores, no caso de aquisição de ouro, ativo financeiro;

b) até o segundo dia útil seguinte aquele em que ocorrer cobrança ou regis
tro contábil do imposto, nos demais casos.

IV - Contribuições para o FINSOCIAL, o PIS-PASEP e sobre o Açúcar e o
Álcool:

a) até o quinto dia útil do mês subseqüente ao de ocorrência dos fatos gera
dores, ressalvado o disposto na alínea seguinte;

... --_ -_ -_ - _-- _-_ .. ,._- .. --- -_ - .

LEI N. 8.177 - DE I? DE MARÇO DE 1991

Estabelece regras para a desindexação da economia,
e dá outras providências

O Presidente da República.

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

Art. I? O Banco Central do Brasil divulgará Taxa Referencial - TR, calcu
lada a partir da remuneração mensal média líquida de impostos, dos depósitos a
prazo fixo captados nos bancos comerciais, bancos de investimento, bancos múlti
plos com carteira comercial ou de investimentos, caixas econômicas, ou dos títulos
públicos federais, estaduais e mumcipais, de acordo com metodologia a ser aprova
da pelo Conselho Monetário Nacional, no prazo de sessenta dias, e enviada ao co
nhecimento do Senado Federal.

§ I? A TR será mensalmente divulgada pelo Banco Central do Brasil, no
máximo até o oitavo dia útil do mês de referência.

§ 2? AB instituições que venham a ser utilizadas como bancos de referência,
dentre elas, necessariamente, as dez maiores do país, classificadas pelo volume
de depósitos a prazo fixo, estão obrigadas a fornecer as informações de que trata
este artigo, segundo normas estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional, su
jeitando-se a instituição e seus administradores, no caso de infração as referidas
normas, às penas estabelecidas no artigo 44 da Lei n. 4.595<1', de 31 dE: dezembro
de 1964.

§ 3? Enquanto não aprovada a metodologia de cálculo de que trata este ar
tigo, o Banco Central do Brasil fixará a TR.

Art. 2? O Banco Central do Brasil divulgará, para cada dia útil, ~ r...\::.:;:. R2
ferencial Diária - TRD, correspondendo seu valor diário à distribuição' 'pro rata"
dia da TR fixada para o mês corrente.

§ I? Enquanto não divulgada a TR relativa ao mês corrente, o valor da TRD
será fixado pelo Banco Central do Brasil com base em estimativa daquela taxa.

§ 2? Divulgada a TR, a fixação da TRD nos dias úteis restantes do mês de
ve ser realizada de forma tal que a TRD acumulada entre o I? dia útil do mês e o
I? dia útil do mês subseqüente seja igual à TR do mês corrente.
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Art. 3~ Ficam extintos a partir de lU de fevereiro de 1991:

I _ o BTN Fiscal instituído pela Lei n. 7.799(2" de 10 de julho de 1989;

II _ O Bônus do Tesouro Nacional - BTN de que trata o artigo 5~ da Lei ?
7.777,3" de 19 de julho de 1989, assegurada a liquidação dos títulos em cIrculaçao
nos seus respectivos vencimentos;

III - o Maior Valor de Referência - MVR e as demais ur;idades de conta asse
melhadas que são atualizadas, direta ou indiretamente, por mdIce de preços.

Parágrafo único O Valor do BTN e do BTN Fis.cal ~estinado ~ con~e~Sã?
para cruzeiros dos contratos existentes na data d: pubhcaçao ~a MedIda PIO\:SO
ria que deu origem a esta Lei, assim como para eleItos fiscaIS, e de Cr$ 126,8621.

Art. 4? A partir da vigêncIa da medida provisória que deu o~igem ~ est~
Lei. a Fundação Instituto Brasileiro de GeografIa e ~st~tlstlCa deIxara. de calCulaI
o Indice de Reajustes de Valores Fiscais - IRVF e o InoIce da Cesta,BaslCa - ICB,
mantido o cálculo do indice Kacional de Preços ao ConsumIdor - INPC

......... ............................................................................................................................... _ ..

LEI N. 8.249 - DE 24 DE OUTUBRO DE 1991

Estabelece as características da Nota do Tesouro Nacional-
NTN, e dá outras providências

O Presidente da República.

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

Art. 1~ As Notas do Tesouro Nacional - NTN, criadas pelo artigo 30 da
Lei n. 8.177(11, de I? de março de 1991, poderão ser emitidas para troca voluntária
por Bônus da Dívida Externa Brasileira, de emissão do Tesouro Nacional, que fo
ram objeto de permuta por dívida externa do setor público, registrada no Banco
Central do Brasil. através do Brazil Investment Bond Exchange Agreement. de
22 de setembro de 1988.

§ I? O Poder Executivo poderá autorizar que as NTN de que trata o "caput"
tenham cláusula alternativa de opção. por ocasião do resgate. pela variação da co
tação de venda do dólar dos Estados Unidos no mercado de câmbio de taxas livres.
divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Art. 2? A NTN será emitida com as seguintes características gerais:

I - prazo: até vinte e cinco anos;

Il - remuneração: juros de até doze por cento ao ano. calculados sobre o va
lor nominal atualizado;

III - forma de colocação: oferta pública. com a realização de leilões. podendo
ser colocada ao par, com ágio e deságio;

IV - modalidade: nominativa; e

V - valor nominal: múltiplo de Cr$ 1.000.00 (um mil cruzeiros).

§ I? O Poder Executivo regulamentará. para cada série específica de NTN.
as características de atualização do valor nominal. negociabilidade. forma de paga
mento de juros e resgate do principal.

§ 2? Para a atualização do valor nominal da NTN podem ser utilizados os
seguintes indicadores:

I - variação do Índice Geral de Preços de Mercado - IGPM. calculado pela
Fundação Getúlio Vargas - FGV; ou

II - Taxa Referencial - TR; ou
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III - variação da cotação de venda do dólar dos Estados Unidos no mercado
de câmbio de taxas livres, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Art. 3? A partir da data de seu vencimento, as Notas do Tesouro Nacional
- NTN terão poder liberatório para pagamento de impostos federais, de responsa
bilidade de seus titulares ou de terceiros, peJo seu valor de resgate, desde que não
se verifique operação de resgate pelo seu emissor.

Parágrafo único. O Poder Executivo poderá autorizar a utilização da NTN
para aquisição de bens e direitos alienados no âmbito do Programa Nacional de
Desestatização - PND, de que trata a Lei n. 8.031(2), de 12 de abril de 1990, des
de que preexistentes as competentes estimativas de receitas e dotações orçamentárias.

Art.4? A emissão das NTN processar-se-á sob a forma escrituraI, median··
te registro dos respectivos direitos creditórios, bem como das cessões desses direi··
tos, no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELlC, por intermédio do
qual serão também creditados os juros e os resgates do principal, quando for o caso.

PROJETO DE LEI N° 3.376, DE 1992
(Do Sr. Tourinho Dantas)

Exonera do pagamento de taxa de ocupaçao os enfiteutas

de terrenos foreiros à Uniao que se obriguem a preseE

var áreas de Manguezais ou de Mata Atlântica compreen

didas nos limites da ocupação de terrenos da marinha.

(SUBMETA-SE AO PLENÁRIO, NOS TERMOS DO ~ 49, DO ARTIGO

104, DO REGIMENTO)

c CCNGRESSa NAC~CNALdecreta:

Art. 1° Ficam exonerados do pagarnento de 'taxa de ocupação
os terrenos de marinha e nacional interior que
cornpreend3n1 em seus limites áreas de manguezais ou
de !'Aata Atlântica,

Art. 2° A exoneração de que trata o [Jl1/go anterior ofJriga o
enfiteuta a preserlar as áreas nele definidas.
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Parágrafo único, Sem pre}uizo das dernais sanções
cabfveis, conslderarw se-ão !:3ducos ou rescindidos os
contratos do enfiteuse ou oCL:pação, nos casos em que o
enfiteuta ou ocupante der causa à deterioraçao da área
que ensejou a exoneração estipulada por esta lei..

An. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.

Art. 4° Revogam-se asdisposícôes em· contrário.
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PROJETO DE LEI N° 3.395, DE 1992
(Do Sr. Jackson Pereira)

J1ispêe sobre o Regime faculta.tivo Complementar de pr!.

videncia Social e dá outras providências.
V normas e critérios

contribuições e dos beneficios;
de revisão das

segurado;
VI condições de perda da qualidade de

(As COMISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAM!LIA; E DE

CONSTITUIÇJ\O E JUS1'IÇA E DE REDAÇM (ART. 54) - ART.

24, lI)

VII - condições e critérios para resgate de
contribuições vertidas pelos segurados;

VIII - a taxa de administração do Regime;

o congresso Nacional decreta:

Art. III Esta Lei institui o Regime Facultativo
Complementar de PrevidênGia Social - RFCPS, a que se
refere o inciso 11 elo art. 9 11 da Lei n ll 8.213, de 24 dê
julho de 1991.

Art. 2 11 O Regime' Facultativo C01Dplementar de
Previdência Social, sem finalidade lucrativa, tem por
objetivo oferecer planos de benefícios complementares ou
assemelhados aos previstos no Regime Geral de Previdência
social, mediante contribuição adicional.

Art. 3 I Participarão do Regime regulado por
esta Lei os segurados" como definidos pelo Regime Geral de
Previdência social" que nele se inscrevam.

Art. 4 12 O Regime Faculta'\:ivo complementar de
previdência Social compreenderá, no mínimo, os seguintes
tipos de benefícios:

§ l l1
• A todo segurado será obrigatoriamente

entregue, quando da sua inscrição, cópia do regulamento do
RFCPS, além de material explicativo que descreva, em
linguagem simples e precisa, suas características.

§ 2 11
• Nenhum beneficio será concedido pelo RFCPS

sem que estejam preenchidos, no mínimo, os requisitos
exigíveis para.a co~cessão.do mesmo beneficio pêlo Regime
Geral de Prev~dénc~a Soclal, na data da inscrição do
segurado no RFCPS.

Art. 7
12 Fica inS~FdOo Fundo de Previd'nbill

complementar - YPC, de a reza contábil-financeira,
administrado por gestor próp i \

Art~ 8 11 Constituem recursos do FPC:

I - as contribuições vertidas para o Reg.ime
Facultativo Complementar de Previdência Social;

II - os rendimentos decorrentes das aplica~ões

patrimoniais e financeiras;

I - aposent.adoria por invalidez; III - outras receitas.

11 - aposentadoria por idade;

VI- pecúlios.

v - pensão por morte;

11 - os períodos de carência e os critérios para
concossáo dos beneficios;

do órgão gestor do

do Banco Central do

•

§ 5 11 O FPC manterã registro das contribuições
vertidas e de sua capital~zação, individualizado em nome
de cada segurado, nas condições e forma definidas pelo
órgão normativo.

§ 2 12 Na aplicação dos recursos do FPC deverão
ser observados critérios de diversificaçào e prudência a
serem definidos pelo órgão normativo, incluindo limit••
máximas de concentração por tipo de ativo e por emitente,
entre outros.

§ 3 12 É vedado direcionar recursos do FPC para
aplicações cuj a remuneração líquida prevista sej a inferior
à taxa atuarial utilizada no RFCPS.

§ 1 12 Os recursos do FPC terão destinação
especifica voltada para a cobertura dos planos de
beneficios do RFCPS e despesas decorrentes de pua
administração, havendo obrigatória aplicação das suas
disponibilidades.

Art. 9 11 Fica instituído, no ãJlbito do
Ministério da Previdência Social, o Conselho de
Prêvidência Complementar Pública - CPCP, composto por 9
(nove) membros e respectivos suplentes, sendo:

I - 2 (dois) representantes do Ministério da
PrevidAncia social;

4 11 Os recursos do FPC não poderão Ber
utilizados, em nenhuma hipótese, para atender despesa.
fora do âmbito do RFCPS, inclusive as relacionadas com o
Regime Geral de Previdência Social.

II - 1 (um} representante da Secretaria de
Planej amento, Orçamento e Coordenação da Presidência da
República;

III - 1 (um) rQpretsa~Q
Brasil; ('

IV - 1 (um) rep es tan
Pundo de Pravidência comPleX:n ; ,

Serão definidas no regulamento doArt. 6 12

RPCPS:

§ 1 12 A elllpresa edi nte acordo celebrado
com o ól'gáo de representaçã leti a dos segurados com
vinculação empregaticia com a mesma ou em razão de
cláusula fixada em dissídio colQtivo, vier a custear as
contribuições dos seus empregados, poderá contabilizar os
respectivos valores como despesas operacionais.

§ 2 12 No caso de. empresas, autarquias oU 6rgãos
da administração direta ou indireta da União, dos Estados
e dos Municipios, inclusive êmpresas de economia mista, as
eventuais contribuições, quando não vedadas, não poderão
exceder as vertidas pelos próprios segurados que com elas
tenham vínculo empregatício.

III - as normas de cálculo dos beneficios;

IV' - 05 salá.rios-base de participação e as
alíquotas .de contribuivão ;

I - as condições de admissão e a forma de
imlcrição dos segurados e dos respectivos dependentes no
Regime;

Art. 5 12 As contribuições para o Regime
Facultativo Complementar de Previdência Social serão
vertidas pelos segurados e por seus empregadores, isolada
ou conjuntamente, na forma que di ser o regulamento.

III - aposentad?ria por tempo de contribuição;

IV - auxílio-doença;
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v - 4 (quatro) representantes dos participantes
do Regime Facultativo Complementar de Previdência Social.

adicional que lhes garanta proteção mais compatível com o
seu padrão de vida.

FPC;

VIII - outras atribuições que venham a ser
fixadas no regulamento do RFCPS.

A proposição objetiva regulamentar o disposto no
art. 201, § 7 11 , da constituição Federal e no art. 911 ,

inciso lI, da Lei n ll B.213, de 24 de julho de 1991.

OH PEREIRA

,
de dezembro de 1992
/ \

Sala das

o RFCPS será custeado por contribuições do
segurado, do seu empregador ou de ambos, acrescidas doa
rendiment.os produzidos pela aplicação de seus recursos w

Para dispensar aos recursos vinculados ao Regime
Complementar e aos resultados de sua aplicação um
tratamento separado do Regime Geral de Previdência Social,
o Projeto de Lei em tela cria um Fundo contábil
financeiro.

·Prevê-se a fixação de critérios de prudAncia e
diversificação para as aplicações do FPC, incluindo tanto
limites mínimos de remuneração dos investimentos (taxa
atuarial), quanto limites máximos de concentração por tipo
de ativo e por emitente.

A escolha do Banco do Brasil como órgão gestor
do FPC deve-se não só à sua credibilidade, como à
capilaridade de sua rede de agências.

Determina-se, ainda, a constituição de um órgão
(CPCP) de deliberação coletiva, de composição allpla,
incluindo representantes dos participantes do RFCPS, como
ente normativo e fiscalizador do novo Regime.

. Enfim, temos a convícção de que, com a presente
propositura, será preenchida importante lacuna hoje
existente na regulamentação da previdência social.

Diante da relevância da têria, esperamos
contar com o apoio dos nobres membros de~sa Casa para sua
aprovação. \

o Regime Complementar deverá proporcionar
cobertura adicional, pelo menos, aos riscos sociais
básicos. Esta idéia se reflete na definição do rol mínimo
de beneficios que deverão ser cobertos pelo RFCPS:
invalidez, idade avançada, doença e morte.

Embora o tempo de contribuição não constitua
nec9ssáriamente um risco social, representa um
substitutivo tecnicamente adequado à aposentadoria por
tempo de serviço, sobretudo no regime complementar, de
capitalização. Isso se deve à necessidade de prazo
adequado para a formação de fundos que financiem esse
beneficio.

na data de sua

JUSTIFICAçAo

Esta Le~em vigorArt. 14
pubUcação.

11 - regular o funcionamento e fiscalizar as
atividades do órgão gestor, na administração dos recursos
do FPC, bem como aplicar as penalidades cabiveis;

111 - estipular as condições técnicas sobre
custeio, investimentos e outras relações patrimoniais:

IV - definir as características especificas dos
planos de beneficios;

V estabelecer as normas gerais de
contabilidade, atuária e estatistica a serem observadas;

VI - estabelecer diretrizes e aprovar os planos
de aplicação dos recursos que compõem o patrimônio do FPC;

VII - elaborar e aprovar seu regimento interno;

Art. 10. Compete ao Conselho de Previdência
Complementar Pública:

I - fixar as diretrizes e normas do RFCPS e do

Art. 13 O ('poder Executivo regulamentará esta
IAi no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data de
sua publicação.

Art. 12 correrão à conta do orçamento do
Ministério da Previd~ncia Social as despesas necessárias
à implantação do Regime Facultativo Complementar de
Previdência social até: que. este gere recursos suficientes
para custeio de sua administração.

Art. 11. A qestão do FPC será exercida pelo
Banco do Brasil S.A., segundo nOrIl\as gerais baixadas pelo
Conselho de Previdência Complementar Pl.1blica.

A Constituição estabelece em seu art. 201, § 7",
que IJ A Previdência Social manterá seguro coletivo de
caráter complementar e facultativo, custeado por
contribuições adicionais". Em observância a este preceito,
a Lei n" 8.213/91, que· dispõe sobre os Planos de
Benefícios da 'Previdência Social, prevê, em seu art. 9-,
que a Previdência Social compreende dois regimes, a saber:

I - Regime Geral de Previdência Social; e
11 - Regime Facultativo Complementar de Previd6n

cia Social.

A mesma Lei n ll 8.213/91 determinou que o Regime
Facultativo Complementar de Previdência Social fosse
objeto de lei específica, a ser submetida à apreciação do
Congresso Nacional dentro do prazo de 180 (cento e
oitenta) dias. vencido este prazo em janeiro de 1992, este
Regime ainda não foi regulamentado, limitando as
possibilidades de ampliação securitária para a parcela dos
trabalhadores cuj as rendas se situam acima dos limites de
proteção estabelecidos pelo Regime Geral de PrevidAncia
Social. Atualmente, as opções que se apresentam, ou estão
restritas a smpreqados de determinadas instituições e
empresas que organizaram entidades privadas fechadas para
os seus empregados, ou estão no mercado privado aberto, ~

geralmente com custos acima da capacidade de contribuição
dos trabalhadores em geral.

A instituição do Regime Facultativo Complementar
de Previd~ncia Social prop~c~a uma aIternativa aos
trabalhadores de maior poder aquisitivo que não são
vinculados a grandes empresas (e que, portanto, não t'm
escala para conatituir fundos próprios) e que não desejam,
ou não têm condições financeiras, para se associarem a
planos privados, hoje geridos por bancos, seguradoras e
outras entidades privadas. Não se pretende, contudo, a
absorção ou substituição dos atuais planos geridos por
estas entidades, mas sim, a ampliação das alternativas e
até o saudável estímulo à competitividade.

O caráter facultativo e supletivo do Regime ora
instituído refere-se, evidentemente, à complementação das
prestações previstas no Regime Geral da Previdência Social
(cuj a vocação é a cobertura universal de contingênci~s

sociais básicas). Aludm, 7f:, clientes do Regime
complementar serão os segurados o ~egime Geral que não se
julguem SUficientemente .P'~a adol; por ele, e que
encontrarão, no ••guro comp~eme tar \pficial, o instrumento

"LEGISLACAo CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇAo DE ESTUDOS LEGISLATIVOS·CIDI"

CONSTITUIÇAo
REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

Titulo VIII

DA ORDEM SOCIAL

Capitulo 11
DA SEGURIDADE SOCIAL

&çiom
Da Previdênc/ll Social

Art. 201. Os planos de previdência social, mediante contri~
buição. atenderão. nos termos da lei, a:

§ 7° Aprevidência social manterá seguro coletivo, de ca
ráter complementar e facultlJtívo. custeado por contribuições
adicionais.
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LEI N. 8.213 - DE 24 DE JULHO DE 1991

Dispõe IObre 08 Plan08 de Beneflci08 da Previdência Social,
e di outru proviClênciu

O Presidente da RepÓblica.

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

Janeiro de 1993

.- .. _------------------------------------------_._----_.,. __ ..........•

TíTULO li

Do Plano de Bene1YciOl da Previd6ncia Social

CAPíTULO ÚNICO

DOI Relim- de Previdência Social

Art. 9~ A Previdência Social compreende:

I - o Regime Geral de Previdência Social;

li - o Regime Facultativo Complementar de Previdência Social.

§ 1~ O Regime Geral de Previdência Social- RGPS garante a cobertura
de todas ai lituaç6es expreaaas no artigo 1~ deata Lei, exceto a de delemprego in
voluntário, objeto de lei específica.

§ 2~ O Regime Facultativo Complementar de Previdência Social será obje
to de lei específica.
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PROJETO DE LEI N° 3.405, DE 1992
(Do Sr. Mendes Ribeiro)

Quinta-feira 28 1877

Regula o regime de bens adquiridos na constância do

casamento.

IA COMISsAo DE CONSTITUIÇAo E JUSTIÇA E DE REDAÇAo 

ART. 24, lI)

o Presidente da República:,

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sa!!

clono a seguinte Lei:

Art. 12 _ Todos os bens adquiridos pelo esforço c!!.

mum, na constância do casamento, integram a comunhão, seja

qual for o regime pactuado entre 05 cônjuges.

ra e somente o outro vá ccnstituir patrimônio, tendo, afinal,

de dividi-lo. Dai, quando da dissolução da sociedade conj..!:!,

gal, se há de perquirir sobre a origem dos aqOestros, e , nov.ê,

mente, algumas situações se põem:

2.1. Os aqUestos são oriundos de recursos derivados

do patrimônio p,.ré-existente de um dos cônjuges. Neste caso,

evidentemente, há que observar-se o pacto ante-nupcial, man

tendo-se o regime da separação absoluta. Um bem apenas subst!

tui outro.

2.2. Os aqUestos são oriundos do esforço individual

Art. 22 _ Os bens pré-existentes, cuja integralização de um dos cônjuges, não contribuiu o outr~ oara esta aQuis!

do pagamento se faça na constância do casamento, com recursos ção. Airrda aqui se há de conservar intacto o pacto ante-nuE.

or iundos do es forço comum, comunicam-se proporcionalmente.

Art. 31:1 - A comunicação pat.rlmonial estabelecida p!:.

la lei alcança os bens já adquiridos.

Art. 42 _ Integra o esforço comum a contribuiç:'!io da

mulher nas lides caseiras e cuidados dos filhos.

Art. 512 _ Revogam-se as disposições em contrário

eial da 'Separação absoluta.

2.3. 05 aqOestos são oriundos do esforço comum, mas

escriturados em nome de um dos cônjuges.

Aqui está a grande injustiça!

Na vigência da Lei atual, o STF tem entendido

remansosamente, que se deva obedecer ao pacto da separação

absoluta. E o outro cônjuge, geralmente a mulher, porque seu

de 1992 nome não figurou no ato jurídico aquisitivo do bem,

por inteiro.

UIl CASO CONCRE TO

perde-o

JUSTIFICATIVA

Algumas situações muito importantes existem no

No casamento, em que se pactuou a separação aE.

soluta, passado, presente e futuro, os cônjuges nada tinham.

Trabalharam arduamente ao longo de 20 anos.

casamento que carecem de urgente e t'ndispensável

legal.

intervenção

Adquiriram grande patrimônio, que foi, sistem!.

ticamente, escriturado em nome do cônjuge varão.

1. Um dos cônjuges é detentor de grande fortuna

o outro nada tem. O cônjuge bem dotado, com medo de que o o..!:!,

tro seja um aventureiro e lhe queira apenas os'bens materiais,

exige o pacto ante-nupcial da separação absoluta de bens, pa~

sados,' presentes e futuros •

Então, o homem, apaixonando-se por sua secret!

ria, escurraçou a esposa da mansão em que viviam e para ali

levou a nova comoanheira.

A esposa, uenxot-adall de casa 1 ganhou na Justiça

2. Os cônjuges' nada tem, mas pactuam igual separ!!,

çllo absoluta, geralmente pelo temor de que um seja aventurei

alimentos equivalentes a 15 salários mínimos mensais, ficando

definitivamente proibida de tentar reconstruir sua vida com
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outra homem, pois que I a um simples "namoro" perderá o dire,!

to aos alimentos.

o esposo, agora deliciando-se com a nova comp!.

nheira e com 'a fortuna do casal, fIcou com um patrimÔnio a,!

sim constituído.:

NO Supremo Tribunal Federal, o Ministro Thompson

Flores, acompanhado pelo Ministro Lei Ulo de Abreu

embora nfto admita a partilha no desquite I!IJI

casamento contraído sob o regime de absoluta sep,!.

raçAo de bens r ressalva mulher o direito de r!,

clamar. meação nos bens havidos pelo esforço e.E,

Ma·s, outros Ministros, como Moreira Alves e cordel

ro Guerra entendem inadmissível tài concesslo.

grande e finíssima mansfto resl-dencial;

4,8 apartamentos de luxo;

grande fazenda de gado;

automóveis de luxo;

mum ... 11 (JB, 139/33)

"sob o fundamento de que, COR'! ela, se crIaria pr!,

cedentes sério... o de se admitir sociedade de f~

mansfto de veraneio da praia;

rnBnslo de veraneio na serra;

haras com 42 cavalos de alta linhagem;

21 quadros de pintores internacionais famosos;

j'6ias, perfumes, louças e talheres ...

to entre casados, pelo fato de serem

(JB, 139/33)

casados."

A JURISPRUDENCIA

o Tribunal de Justiça de SlIio Paulo tem sido sens!

vel à ma~éria e, nlla raro, decide:

REGIME DE BENS. SEPARAÇAD ABSOLUTA. CDMUNHAD DE

AQDESTDS. DISPDSIÇAD EXPRESSA NO PACTO A.NTENUPCIAL

EXCLUINDO A CDMUNHAD. PATRIMONID DO MARIDO FORMADO

COM" O ESFORÇO COMUM. DIREITO DA MULHER SOBRE PARTE

DOS BENS.

Ainda Que o regime de bens seja o de separaçfto a!:!,

soluta, com disposiçlto expressa no pacto antenupcial

excluindo a comunhlo dos ~qOestosr se o patrimOnio do

marido, na constância do casamento, for formado cmn o

esforço comum, tem a mulher direito sobre parte dos

bens adquiridos.

(Ap. Civ. 29.958.1 Capital - ReI.: Desembargador

Mendes Pereira, 19.04.83. TJSP. Jurisprud!ncla

Brasileira, 139/136.)

outras decisOes ou votos isolados t!m sido igual

",ente sensíveis ao problelna:

"A meu ver, a doutrina· de que os bens adquiridos

na constAncia do CaS31J1ento sfto presul'lldallente h,!

vidas por cooperaçJ!io de ambos os cônjuges, funda

se no conceIto ",esmo da falftília e, por consegui,!!

te, esses bens pertencem a ambos os cônjuges,

co_unhlo dos aqaestos."

(Min. Castro Nunes, RE. 8984. Olstr. Federal. Base

da Su~ 377)

Daí, a seguir-se tal orientaçDo ora majoriUria no

SrF, se estará consolidando o direito ao nojento 10cuplet.!.1

menta ilícito.

E, como esclarece o ilustre Min. Moreira Alve~

" ..• dirá V. Exa. que,cem isso,estarei cometendo UMa

iniqfHdade, porque dou 11 concubina Inais do que ,

""lher legítimo NIlo estou por esta razDo:dl!-se à concubl

na participaçDo - e daí a tese que sempre defe!!

di '- , niJo em decorrência de suas relaçOes pe,!

soais com o concubino, mas pela circunstftncia de

que, com base no direi to das obrigaçOes, se estab!,

leceu entre eles urna sociedade de fato. "(JB ,46/40)

AO que responde o ilustre Mln Thompson Flores

"Não insisto na ressalva. Com ela ou sem ela, se

a sociedade dos cônjuges originou patriMOnio, fr.!!

to do esforço comum, o qual, incorporado ao patr!

mOnlo do marido, originou locupletamento ilícito,

penso que poderá ela, a mulher, instaurar 8 COlRP.!:.

tente açlo." (id)

E adiante:

"Penso que estaMOS ambos de acordo. V. Ex.. Inv.E,

eou o concubinato para justi ficar a sociedade de

fato. Seria a ampliaçlo da Súmula 380. O aeu racio

cínIo prescinde do concubinato, que foi tema estra

nho. E que se tratava de '..rido e mulher ligados

pelo casa.ento válido. O funda..ento da pretens'lo,

ressalvado, seria outro e já o disse eu: o enriqu!.

ci~ento ilicito." (id)

O TJRGS tea aco~panhado a tendencia ~ajoriUria do STF

EMENTA: "Deve_se, para evitar iniqOidades, reconh!,

cer que os bens resultantes de esforço CQJDum slo bens

cOllUns. " (RE. 9855 - SP - Base· da SUM 380J

CASAMENTO: REGIME DE BENS. SEPARAÇAO TOTAL. PACTQ

ANTENUPCÍAL. Na coMorllidade do pacto antenupcial
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e do regim~ de bens adotado no casamento, não se

comunicam os aqllestos, .porquanto -8 aquisiçtio indl

vidual dos bens constitui forma impeditiva da com~.

nieação. voto vencido: Des Manoel Celeste dos

concubino. Considerando-se que este era casado e tinha

lhos, fixa-se a parte da autora em 1/3 da meação ou 1/6 do p.!

trimônio deixado." (RJTJRGS, 119/401)

Santos. - Súmula SJF. 377 - CC. 258 Par. 1
~,

Inc. CONCUBINA

11. CC. 259.

Ac do TJRGS, proferldo na APC 590.011.201 e AGI

500.42;1.629, em 22.12.82, cuja ementa assim se expre.!

5a:

Vem frequentemente citado, a propósito, voto pr.Q.

ferido pela Min Moreira Alves no RE', 81.012: " ... para a oco!.

rência de sociedade de fato n~D há mister que a colaboração da

concubina se dê necessariamente com a entrega de dinh~iro seu

ao concubina, seja ele ou n~o produto de trabalho fora do lar:

o ABRANDAMENTO admi te-se que essa colaboração possa decorrer do pr6prio

bor doméstico, nos casos em que, graças à administraç'l1o do lar

A situação da mulher casada pelo regime de separ.!

ção de bens tem sido abrandada quando tal regime é imposto por

, força de lei.

pela l'!lulher I se façam ou se ampliem economias, graças

quais se forma o patrimônio comum." (RT J 75/938)

às

No regime de separação legal de bens comunicam-se
CONCUBINA

E, enquanto à mulher casada se nega a participação no patrim,ª

nio que ela, com seu trabalho, com seu esforço, ajudou a coo,!

tIu!r, à concubina, se reconhece o direi to pleno a tal comun!

os adquiridos na constância do casamento.

STF 377

CONCUBINA

cação patrimonia1.

súm.
CONCUBINA· - Convivência com o companheiro por longos anos

Sociedade de fato - Dissolução - Partilha dos bens - Metade _

inteligência do art. 1366 do CC.

EMENTA OFICIAL: Ois.oluç~o de sociedade de fato.

Meaç~o. Vida em comum e aquisiç~o de bens. Açi]o procedente.

Apelaç§o do primeiro recorrente desprovida e provida a apel.!!.

çl10 da segunda recorrente.

EXCERTOS: " ••• A partilha dos bens adquiridos no p!!

riado da sociedade de fato entre o,s recorrentes há de fazer-

esforço comum."

liA respeito de tais disposiçOes, manifesta-se R.Q.

TJRGS - "SOCIEDADE DE FATO - Desfeita a s.~çiedade. de fato

existente entre concubinos, divide-se, por igual, o patrim§.

nio adquirido na vigência do concubinato, se resultante do

tre os concubinos, é cabível a sua dissolução judi

cial, com a partilha do patrimônio adquirido pelo

esforço comum. Súmula SíF 380

CONCUBINA

em

por

se na metade ou meação.

do Trib de Justiça da Paraná, por unanimidade de votos,

negar provimento à apelação do primeiro recorrente e,

Ante o exp·osto: Acordam os juízes da 2!1. Câm Civ

maioria I em dar provimento à apelação.., da seg:.mda recorrente

para, reformando em parte a sentença recorrida, fixar a pa!.

tilha das bens na metade, confirmada, no mais, a emérita se!!.

tença, por seus próprios e jurídicos fundamentos." (RT

582/159/161 )

e.".Comprovada a existência de sociedade de fato

118IJ75)

clonal e nllo familiar. Assim sendo, surgem relações patrim.Q.

niais em virtude da colaboraç!o efetiva da mulher na const!

~ulÇlP do patrimOnio comum. Essa participaçDo pode ocorrer d!

retsmente com a aquisiçfto, fornecimento de dinheiro, ou com o

trabalho domé,stico. Extremam-se, aí, duas posiçOes: Ou' se d,!

Jnonstra â colaboraçfto efetiva ou slmplesmente a permanência

da concub-ina nas ativldades doméstica (RTJ 75/93B) ••• (RJTJRGS,

berto Rosas: O concubinato gera relaçOes de caráter obrig~ Na oportunidade, o Pretória Ex.celso salientou: "O.!:.

ve distinguir-se no concubinato a si tuaçtio da mulher que co!!.

tribu.;., com seu esforço ou trabalho pessoal, para formar o

patrimônio comum, de que o companheiro se diz único senhor, e

a situaç~o da mulher que, a despeito de nno haver contribuido

para ~ormar o patrimônio do companheiro, prestou a ele servi

ço domés-tlco, ou de outra natureza, para o fim de ajudá-lo

a manter-se no lar comum. Na primeira hipótese, a mulher tem

o diteito de partilhár com O companheiro o patrimônio que

ambos formar81n: é o que p-romana dos arts. 1363 e 1366 do CC

CONCUBINA e 673 do CPC de 19~9, este ainda vigente no promenor, por

SOCIEDADE DE FATO - CONCUBlflATO - Embora nllo haja a concubina

conttibuido materialmente para a constituiçllo da patrimônio do

vencia more uxorio, criou a filha do casal e proporcionou

tranqDilidade para o desenvolvimento das potencialidades do

companheiro, invocável é a S~mulB 380 se, com a longa convi

força do art. 12~8, VII, do CPC de 1973 e do verb. 380 da SQ,

mula deste Corte. (RT. 544175)

CONCUBINA

SOCIEDADE'· DE FATO - DISSOLUÇ~O • MEAÇ~O DE BENS PRETENDIDA Pf

LA CO'NCUBI·NA·o INEXlS't'ttfCIA; PD~EM, DE IGUALDADE DE ESFORÇOS

NA AQUIS~~D,:OO PATRIMONIO - IN~lTUIÇ~O DE USUFRUTO A FAVOR
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DA MULHER SDBRE DETERMINADD BEM CDMD FORMA DE C;WENSAÇAD - Se,

qU,ando da dissolução de sociedade de fato I a prova produzida

mais, o mesmo Relator reconhece que essa soei!,

dade de fato pode ocorrer ent te casados, civil ou eclesiast!

ção, a jurisprudência tem autorizado a fixação de percentuais

menores da participaçí'§o societária de acordo com a situação

camente.. se pode apurar a conjugação de esforços •..não permite que se estabeleça igualdade tal de esforços

muns a ponto de ser declarado o direito da concubina à me~ tão, o que se deve realçar não é a formalidade

de um pacto antenupc ial por si só.

burocrática

confo}:'me esclarecido, não só trouxe recursos de seu trabalho

fática existente, ou a concessão de outras formas de comDens~

ção, como o pagamento de indenização ou a concessão de usufr,!;!

to sobre determinados bens. (RT. 632/87) ExCERTO. A autora 1

Certo que tal pacto deve ser observado na proteção

do patrimônio pré-existente. E, quando ele estabelece que

sepraç}io de bens é passado, presente e futuro, se há de enten

der que os bens pré-existentes, quando substituídos, guardem

externo, aplicando-os na economia comum, mas diretamente pa!:.

ticipou da construção e ampliação da casa por ela habi tada

essa separação. E também sob separação dever~o permanecer

frutos oriundos daqueles bens.
os

atualmente. Os próprios frutos do trabalho de seu filho rr.ai~ Mas, não se vá 1:10 extremo de desapropriar-se a um

liA todo trabalho lícito, mesmo o prestado por uma

barregã, deve corresponder justa remuneração. As

velhr. cõ!ccado a serviço do réu, não deixaram de se

aos recu1"SOS do casal. (RT. 632/88)

CONCUBINA

somar dos c~njU'Qes aqueles bens que ele, com seu esforço, com seu

trabalho, ajudou a adquirir.

E, se levarmos a decisão a esse extremo, chegar-

se-á ao absurdo de um bem valioso ter sido adquirido exclus!

vamente pelo trabalho, pelo esforço de um dos cônjuges, mas,

porque documenta10 em nome do outro, a este pertencerá.

sim, se a concubina, com a sua condição more U1<2

rio, foi útil ao senhor, se contribuiu'para o cre~

cimento de sua riqueza, se colaborou para Que ame~

lhasse, digna será de toda mercê. 11

Agir assim seria consagrar o absurdo jurídico,

isso n~o quer o l.egislador, isso não 'quer o Julgador!

O VALOR DD TRABALHO DA MULHER NO LAR

(Rev forense, 180/207) Referido pelo Mio Gonçalves de

Oliveira, no RE. 52217, base da Súm 380)

" ••. Mas, afinal, o que vale, economicamente fala!!

do, o trabalho da mulher no lar'? Que peso tem, em expressã,o

patrimonial, essa atividade incessante, feita de pequenos

CDNCLUSDES grandes serviços, desconcertantemente novos uns e terrivel

mente iguais outros? Sem hora para começar, sem limite para

bre, depauperada, miseráve 1, enquanto o mar ido leva cans igo o

grande património amealh;9do pelo esforço comum! ...

Então, se a concubina trabalhou, se contribuiu p~

ra a formação ou ampliaç~o patrimJnial do seu senhor, é justa

a remuneração e a parti lha

Mas, se a esposa igualmente trabalhou, e igualme~

te contribuiu, não se deve ser aquinhoada.

po, atenção, vigilância, paciência, .coragem e resignaç~o. M!

téria publicada na República Federal da Alemanha em 1978 dá

conta de que i3 Deutsche Gesellschaft fOr Hauswirtschaft pr~

cedia, já há alguns anos, à mensuraçào da atividade feminina

no lar. Utilizando em sistema de atribuição de pontos, havia-

como

podia

Que requer, ao mesmo te~

se cone 1uido que mãe-de- fami 1i a . com mui tos a fazeres

concluir e cuja execução mobiliza assim conhecimentos

habilidades múltiplos e variados.

P!'.Dissolvida a sociedade conjugal, deve quedar

Na base da Súmu la 377, encont ramos o RE. 724:3 - Cea rá, no qua 1

chegar aos 300 pontos, O Que significava, àquela época, um s!,

lário mensal de 2.760 marcos, ou seja, o equivalente à remun~

o Relator, Min Philade}pho Azevedo, faz uma colocação que ração de 'um chefe de departamento na industria, de um alto

precisa sêr vista e examínada com extremo cuidado, pois diz
funcionál'io púbJ ico ou de um comissário chefe de polícia.

como fazer justiça:

IIEm verdade, dita sociedade de fato pode.. ocorrer

Não se faz, portanto, mister grande investimento

de raciocínio e lógica para verificar que é incorreta a dema[

79.079, quando diz: "Deve distinguir-se no concubinato a sl

a ~atere de casamento e sem o pressupor, bastando a

vida em comum para justificá-Iai entre nacionais

caçào operada pelo voto do Min. Antônio Neder no citado RE

e estrangeiros, entre casados, civil ou eclesíast1

camente e, até entre simples concubinos, se

apurar a conjugação de esforços, conforme

pode

demon~

tuação da mu lher que cont r i bu i, com o seu es forço, ou trab~

lho pessoal, para formar o r;latrirT1ônio comum, de que o comp..!'!

nheiro se díz único senhor, e a si tuação da mulher que, a de!

companheiro, prestou a ele serviço doméstico, ou de outra n.ê,

tureza, para 'o fim de ajudá-lo a manter-se no lugar comum".

trei, apontando vários precedentes forenses, no ju!

gemento, há poucos dias, do RE. 5929. 11

peito de não hàver contriDuido para formar o patrimônio do

então, se a sociedade de fato pode coexistir impróorio contrapor "esforço ou trabalho pei

soaI", de um lado e "serviço doméstico", de outro, já que não

~()r.trário: O segundo está contido no primeiro, assim como a

latere de casamento, bastando a vida em com'Jm para justificá

la,por Que excluí-la na vigência do casamento, onde comorov.§.

dam~nte o patrimônio derivou do árduo esforço comum?

se trata de categorias econômicas irredutíveis entre si. Ao
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espécie está contida no gênero. Toda ~5erviçQ dQm~sticc'l ~n

"esforço ou trabalho pessoal", mesmo sendo certo que nem tcd~

"esforço ou trabalho pesscal",seja um "serviço doméstico".

Não obstante as reservas que se registram contra

reconhecimento de uma sociedade de fato-se a colaboração da

concubina nao se expressou sob a farma de atividade econàmi

ca' fora do lar, é ampla, por outro lado, tanto em doutrina c~

mo na jurisprudência, a abertura para a entendimento contr~

rio . .Isto é: para a justa vaiorização do trabaiho doméstica,

pasta na mesma nível de outra qualquer". (RT. '23/21)

de 1992

"LEGISLACAO CITADA ANEXADA PELA
~VORDENAÇAo DE ESTUDOS LEG1SLATIVOS·Ce[)l

CÓDIGOCML

LEI NIl 3.071, DE 11l DE JANEIRO DE 1916

Código Civil dos Estados Unidos do Brasil

Conigidapda Ldn. 3.725, tk 15 tkjaMÍI'Otk 1919

•..................................•...•.......

PARTE ESPECIAL

LIVRO I
00 DIREITO DE FAMíLIA

~I11
00 REGIME OOS BENS ENTRE OS CÔNJUGES

CAPfTUWI
DISPOSiçõES GERAIS

Art. 256. É lícilo aa. nubentes, aDIeI de celebrado o casamento, estipu
lar quanto aos seUl beDl, o que lha aprouver (arts. 261, 273, 2&3, 287 e
3U).

PaJ'áuafo único. Seria oulas \aÍI convenções:
I - Nio se fazendo por escritura pública.
11 - Nio se !bel aesuiodo o casamento.
Art. 257. Ter-IC-á por não escrita a conveDÇio, ou a cliUlula:
I . Que prejudique 0& direilo. conjupil, ou 0& paierDOl.
11 • Que coDlRveoba dilpoliçio abloluta da lei.
Art. 2SI. Nio bavendo conveDÇio, ou sendo nula, visofará, quanto llOI

beDl, entre 05 cônjup, o resime de comunbio parcial. (1WJação dDda
pela Lei~ 6.515, de 26.12.n).

Parágrafo único. É, porém. obriplório o da sepançio de beM DO QU

mento.
I - dM peuou que o celebrarem com iDfraçio do estatuldo DO art. 183,

nOs. XI a XVI (art. 216).
11 • Do maior de sessenta e da maior de cinqiienta aDOI.

Jll - Do órtáo de pai e mie, ou do meDOr, DOI termoa doa arts. 394 e
395, embora case, DOI termoa do art. 183, n· XI, com o COJllleolimento do
tUlar.

IV • De todos OI que dependerem. pua caAr, de aulorizaçio judicial
(artI. 183, o" XI, 334, n" 111, 426, n" I, e 453).

Art. 1M. Embora o repme Dio seja o da comUDbio de bell&, pn:vaJe
cerio, no liJbcio do contraio, OI prindpx. dela, qllUlto • comunicaçio
doa ldquiridOl na collllJncia do caaameoto.

Art. 261. O marido, que estiver na poue de bens partil:ularel da
mulber, será pera com ela e IClM berdeirol rapoaúYel:

I - Como usuCrutuário, se o rendimento for comum (arts. 262,265, 271,
n· V, e 289, o·U).

11 - Como proc:urador, se tiver mandato, e~reS&O ou tácito, para 0&

administrar (art. 311).
111 • Como depositário, se não for usufrutuário, nem administrador

(arts. 269, n· lI, 276 e 310).
Art. 261. AI convellÇÓel antenupciais não leria efeito para com ten:ei

1'01 senão depois de trana<:rilas, em livro especial, pelo 01kiaJ do registro de
imóveis do domicilio doi cônjup (art. 256)•

.- _----_.~-_.-.--_ _.-_ - .
LIVRO 111 _

00 DIREITO DAS OBRIGAÇOES

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

rtruwv
DAS vÁRIAS ESPÉCIES DE CONTRATO

............. ~ .

CAPÍTULO XI
DA SOCIEDADE

SEÇÃO/
D1SPOS/Ç()ES GERAIS

Att. 1.363. Celebram contrato de aodedade • peaoaa. que mllt1laJDeD
te se obri~am a combioar seUl esforços ou recursos, par. Iosrar fllll

comuns.
Art. 1.364. Quando .. lOCiedadea civil revestirem as fOnDal estabele

cidas Dal leia comerciais, entre as quais se iJK:lui e dM sociedades anôni
mas, obedecerão llOI reapedivOl preceilol, 110 em que não COIIlrariem ..
deste Código; mas serão inIcritaa 110 Registro Civil, e será civil o seu foro.

Art. 1.345. Não revestindo nenhuma dM formas do artigo anlec:ledeDle,
a~ 1e reger-se-á pelo que neste capítulo se prescreve.

Art. 1.366. Nu questões entre 0& IÓCÍOI, a sociedade só se provará por
escrito; mas OI estran.bol poderão prová·1a de qualquer modo.

Art. 1.367. AI lOCiedadea são universais, ou particulares.
Art. 1.368. É univenal a sociedade, quer abranjar lodoI OI bens pre

senles, ou todos os futurol, quer uns e outros na sua totalidade, quer
somente a doa sellll'ruto& e rendimentO&.

Art. 1.369. O simples ajuste de sociedade univenal, sem outra dec:1u'a.
ção, eDlende-ae restrito a tudo que de futuro ganhar cada um doa -.od&
doa.

Att. 1.370. A sociedade parti<:uIar só compreende 0& beM ou selViçoa
especialmente dec:JaradOIIIO contraio.

Att. 1.371. Tambl!m se collSidera particular a sociedade colllltitulda
especialmente para executar em comum cena empresa, e~lorarcena
indústria, ou exercer certa prolissáo.

Att. 1.372. É nula a cláusula, que atribua todos OI lucro. a um doa só
ciO&, ou subtraia o quinhio lOCial de algum deles à comparticipação DOI

prejuÍZO&.
Art. 1.373. Se a sociedade for de lodoI OI beDl, o domínio e a palie

deles tornar·se-ão comuna independentemente de tradição real, salvo o
direito de terceiros.

Art. 1.374.. No silêncio do c:ontrato, o prazo da sociedade será indefini
do, salvo a cada sócio o direito de retirar-se mediante aviso com doia meses
de antecedência ao termo do ano social. Se, porém, o objeto da sociedade
for negócio ou empresa, que deva durar ceno lapIo de tempo, enquanto
esse negócio, ou essa empresa, não se ultime, lerão OI sóciO& de manter •
sociedade......................................................

. ~ '~ ..
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CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

..... _ .

LEI NlI 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973

lMlilui o Código tk Processo Civil

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

LIVRO 11

00 PROCESSO·DE EXECUÇÃO

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

TÍTUWII
DAS DIVERSAS ESPÉCIES DE EXECUÇÃO

CAPíTUWIV
DA EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA

CONTRA DEVEDOR SOLVE1''TE

SubuçãolV
Da poIIwro tk clidilOs /! tk OUUIJS direilOs [JOIrimoniais

Art. 671. Quando a penhora recair em crédito do devedor, o olicial de
justiça o penhorará. Enquanto não ocorrer a hipótese prevista no artigo
seguinte, considerar·se·â feita a penhora pela intimação (&dação dJJda ao
"capul" /! incisos 1. /! 2" pda úin" 5.925(73):

I - ao terceiro devedor para que não pague ao seu credor;
II • ao credor do terceiro para que não pratique ato de disposição do

crédito.

Art. 672. A penhora de crédito, representada por letra de câmbio, nota
promissória, duplicata, cheque ou oUtr05 títulos. IM-se-I! pela apreensão do
documento, esteja ou não em poder do devedor.

§ 1", Se o título não for apreendido, mas o terceiro confeslar a divida,
será haVido como depo5itário da importáDcia..

§ 2". O terceiro só se exonerará da obrigação. depositando em juízo a
importãocia da divida.

§ 3". Se o terceiro negar o débito em conluio com o devedor, a quita
çio. que este lbe der, considerar-se-á em fraude de execução.

§ 4". A requerimento do credor, o juiz determinará o comparecimento,
em a~DCia especialmente designada, do devedor e do tercelfO. a fim de
lhes tomar 0& depoimenlo5.

Art. 673. Feita a penhora em direito e ação do devedor, e Dia tendo
este oferecido embar~os, ou sendo estes rejeitados, o credor fica sub
rogado nos direitos do devedor até a concorrência do seu crédito.

§ 1". O credor pode preterir, em vez da sub-rogação. a alieoaçio judio
cial do direito penhorado. caso em que declar.mí a sua vootade DO prazo
de 10 (deZ) dias contados da realização da penhora..

§ 2". A sub·rogação não impede ao sub-rogado. se não receber o crédi
to do devedor, de prosse~uirna execução, D05 meslDOll aulo5, penhorando
outros bens do devedor.

Art. 674. Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo. averbar
se-á no roslo dos autos a penhora, que rec:lir nele e na ação que lbe cor
responder, a 1im de se efetivar nos bens. que forem adjudicadoa ou vierem
a caber ao devedor.

Art. 675. Quando a penhora recair sobre dívidas de dinheiro a jurO&, de
direito a rendas. ou de prestações periódicas. o credor poderá levantar os
Juros, os rendimentos ou as prestações à medida que forem sendo depo5i.
tadas, abatendo-se do crédito as importâncias recebidas. conforme ..
regras da imputação em pagamento.

Art. 676. Recaindo a penhora sobre direito, que tenha por objeto pres
tação ou restituição de coisa deterrmnada, o devedor será intimado para,
no vencimento. depositá-la. correndo sobre ela a execução.

............... - - _.
LIVRO V

DAS DlSPOSIÇÓES FINAIS E TRANSITÓRIAS

............. __ - ...
Art. 1.218. Continuam em vigor até serem incorporados nas leis espe

ciais os procedimentos regulados pelo Decreto-Lei n" 1.608, de 18 de
setembro de 1939. concernentes:

1 - ao loteamento e venda de imóveis a prestações (arts. 34S a 349);
II - ao' despeJo (arts. 350 a 353); (Revogado pda Lei n" 6.649(79. por sua

""z revogado pela Lei n" 8.2-15/91).
111 . á renovação de contrato de locação de imóveis destinados a fins

comerciais (arts. 354 a 365); (Revogado pela Lei n" 8,245/91).
IV - ao Registro Torrens (arts. 457 a 464); (Revogado peia Lei n.

6.015(73).
V - ás averbações ou retificações do registro civil (arts. 595 a 599);

(Revogado pela Lei n 9 6.015(73).
VI - ao bem de famllia (arts. 647 a 651); (Revogado pela Lei n"

6.015/73).
VII - á dissolução e liquidação das sociedades (arts. 655 a 674);
VIII - aos protestos tormados a bordo (arts. 725 a 729) (este inciso foi

úuroduzido pela Lei nV 6.780/80, renumerando-se os demais);
IX ~à babilitação para casamento (arts. 742 a 745); (Revogado pela Lei

n" 6.015/73).
X . ao dinbeiro a risco (arts. 754 e 755);
XI - à vistoria de fazendaS avariadaS (art. 756);
XII· à apreensão de embarcações (arts. 757 a 761);
XIII - á avaria a cargo do segurador (arts. 762 a 764);
XIV - ás avarias (arts. 765 a 768);
XV - (RevOJlado pela Lei n" 7.542. de 26-9-1986);
XVI - às arribadas torçadaS (arts. TI2 a TI5).

... ..

.. ' ..
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PROJETO DE LEI N° 3.406, DE 1992
(Do Sr. Paulo Paim)

Quinta-feira 28 1883

Acrescenta parágrafo ao artigo 38 da Lei n9 4.595,

de 31 de dezembro de 1964, que dispõe sobre a Polí

tica e as Instituiçóes monetárias, bancárias e cre

ditícias, cria o Conselho Monetário Nacionl e dá

outras providências.

(APEN8E-8E AO PROJETO DE LEI N9 3.191, DE 1992)

o CONGRESSO NACIONAL d€cr€t~:

(-li" t.. :1. fl o art .. 38 da Lei n9 4.595, de 31 de

dezembro de 1964, fica acrescido de § 89, com a seguinte

li Ar" t n ~:~{~~ ti "11 11 " li n .. n .. li n 11 11 i' 11 11 11 n .. li li 11 " n 11 11 11 11 ti 11 U

» II 11 n 11 11 .. 11 II " " li .. " .. II fi li ~ 11 1I I' I' 11 li 11 li .. 11 .. II li 11 li .. " I' II I' li .. " li M II

§ 89 ~s contas bancárias dos detentores
de mandato eletivo, dos ocupantes de cargos
ou fun~ges de confian~a, dos presidentes e
diretores de autarquias, empresas p0bllcas,
sociedades de economia mista e funda~~e5

p0blicas, da Uniio, Estados, Distrito Federal
r Munic{pios e dos magistrados. nio se
apl icam as normas estabelecidas no presente
<:'II,·t i:::.;o ••

Esta lei entra em vigor na data de
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c O n ti" <:\1" i O ..

í~ ~:: V C) fi <i\ In .... ';; ~::

o prEsEnte crojeto dE lei t f:: In p Dl" (~~~:;c OP o

estabelEcidas pela Lel nº 4 .. 595. dE 31 de dEzembro dE 1964. as

contas bancárias dos detentores dE mandato eletivo, dos

ocupantEs dE cargos ou fun~~es dE confian~a. dos prEsidEntEs e

diretores dE autarquias.

f!: C on om i <;1. In i ~:; t <:\ E funda~~es p0bl ~cas da UniJo.

Distrito Federal E Municf?ios e dos magistrados ..

transpar&nc:ia as contas bancárias daqUEles agentes pol(tic:05.

servidores p0bl icos e dirigentes de 6rgios da administra~âo

i n d i I" f:~t c\ ..

Contamos com o apoio de nossos ilustres Pares

no Congresso Nacional cara aprova~âo da presente proposi~io ..
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COORDEf~t..~ ..... \..

LEI N? 4.595, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1964

Dispõe sobre a Política e as Instituições monetárias, bancárias e
creditícias, cria o Conselho Monetário Nacional e dá outras provi
dências.

.. _ _ .

CAPiTULO IV

DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

'" _ ..

Seção IV

Das Instituições Financeiras Privadas

...................................................................................... f .. I t ...... 1.1 .... I'

Art. 38. As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e
passivas e serviços prestados.

§ I? As informações e esclarecimentos ordenados pelo Poder Judiciário, prestados
pelo Banco Central do Brasil ou pelas instituições financeiras, e a exibição de livros e
documentos em juizo, se revestirão sempre do mesmo caráter sigiloso, só podendo a eles
ter acesso as partes legitimas na causa, que deles não poderão servir-se para fins estra
nhos à mesma.

§ 2? O Banco Central do Brasil e as instituições final' ras públicas prestarão in
formações ao Poder Legislativo, podendo, havendo relevanL<:s motivos, solicitar sejam
mantidas em reserva ou sigilo.

§ 3? As Comissões Parlamentares de Inquérito, no exercício da competência cons
titucional e legal de ampla investigação (art. 53 da Constituição Federal e Lei n? 1.579,
de 18 de março de 1952), obterão as informações que necessitarem das instituições fi
nanceiras, inclusive através do Banco Central do Brasil.

§ 4? Os pedidos de informações a que se referen os §§ 2? e 3? deste artigo deverão
ser aprovados pelo plenário da Câmara dos Deputadosu do Senado Federal e, quando se
tratar de Comissão Parlamentar de Inquérito, pela maioria absoluta de seus membros.

§ 5? Os agentes fiscais tributários do Ministério da Fazenda e dos Estados somente
poderão proceder a exames de documentos, livros e registros de contas de depósitos,
quando houver processo instaurado e os mesmos forem considerados indispensáveis pe
la autoridade competente.

§ 6? O disposto no parágrafo anterior se aplica igualmente à prestação de esclare
cimentos e informes pelas instituições financeiras às autoridades fiscais, devendo sem
pre estas e os exames serem conservados em sigilo, não podendo ser utilizados senão re·
servadamente.

§ 7? A quebra de sigilo de que trata este artigo constitui crime e sujeita os respon
sáveis à pena de reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, aplicando-se, no que couber, o
Código Penal e o Código de Processo Penal, sem prejuizo de outras sanções cabiveis.

Art. 39. Aplicam-se às instituições financeiras estrangeiras, em funcionamento ou
Que venham a se instalar no País, as disposições da presente Lei, sem prejuízo das que se
contêm na legislação vigente..
................................................................................................................................. ..

................................................................................................................................ ..
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PROJETO DE LEI N° 3.414, DE 1992
(Do Sr. Munhoz da Rocha)

Autoriza a abertura de contas de depósitos de poupança

em moeda estrangeira.

(AO EXAME DA COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A REGULAMENTAR

O ARTIGO 192 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PUBLIQUE-SE)

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1º - É autorizada a abertura de contas de depós!

tos de poupança, em moeda estrangeira, nos bancos autorizados a op~

rar em câmbio, no País

Art. 2º -- Fica estabelecido o limi te mínimo equi va

lente a 5 ( cinco) mil dólares americanos para o valor do depósito

inicial na abertura das contas em moedas estrangeiras referidas nes

ta Lei.

Art. 3º - Os prazos de permanência e a remuneração

dos depósitos em moeda estrangeira serão oferecidos pelos bancos,

isoladamente, de acordo com as condições do mercado financeiro, as

segurando-se as vantagens necessárias para evitar a evasão de divi
sas estrangeiras e induzir o repatriamen~o de depósitos em institui

ções financeiras no exterior.

Art. 4º - 09 bancos autorizados a receber depósitos

de poupança e~ moeda estrangeira organizarão, sob sua responsabili
dade conjunta, fundo de seguro para a garantia dos depósitos, em

moeda estrangeira, até o valor equivalente a, no mínimo 100 ( cem)

mil dólares americanos.
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Art. 5º - Dos depósitos em moeda estrangeira destina
dos às contas de poupança referidas nesta Lei, sómente seus rendi

mentos submeter-se-ão à incidência tributária.

Art. 6º - Compete ao Banco Central do Brasil - BACEN

a supervisão das contas em moeda estrangeira referidas nesta Lei.

§ 1º - O Banco Central do Brasil expedirá, no

prazo de 60 ( sessenta) dias, as normas operacionais necessárias à

abertura e movimentação das contas em moeda estrangeira, aplicando,

no que couber, as normas gerais sobre depósitos de poupança em moe

da nacional.

§ 2º - O BACEN poderá reajustar, quando necessá

rio, os valores referidos nos arts. 2º e 4º desta Lei.

§ 3º - O BACEN suspenderá as operações de depós~

tos em moeda estrangeira dos bancos que utilizarem práticas desle

ais de concorrência na captação dos recursos ou queofereçam remune

ração e prazos de permanência dos depósitos não compatíveis com as

condições do mercado financeiro.

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua pu-

blicação.

Art. 8º - Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

A evasão de divisas estrangeiras continua provocando

uma forte sangria na economia nacional. As causas dessa evasão de

capitais vão desde as condições político-econômicas do País até a
falta de opções para a permanência desses capitais circulando no
sistema financeiro nacional.
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Procuramos, com a apresentação deste projeto de lei

sanar pelo menos essa lacuna operacional, criando condições para a
legalização de depósitos em moeda estrangeira no sistema financeiro

nacional.

Inevitavelmente, teremos, no futuro, essa liberdade

de movimentar depósitos em moedas estrangeiras nos bancos estabele

cidos no País, assim como acontece em países até menos desenvolvi

dos que o Brasil.

Talvez as expectativas inflacionárias que vivemos no

País, com a relativa falta de confiança na moeda nacional, o cruzei
" -

ro, facilitem a implantação imediata oa; providências para o recebi

mento de depósitos em moedas estrangeiras no sistema bancário nacio

nal. Certamente precisamos,criar co~dições para a livre conversibi

lidade do cruzeiro em relação às moeda~ estrangeiras, um passo que

ainda não foi possível, no atual estagIo de acertos das contas

nacionais e de normalização das relações com a comunidade fin3ncei

ra internacional.

Quaisquer que sejam os impecilhos, temos que avançar

com essa iniciativa, que significa recursos adicionais para financi

ar o desenvolvimento econômico nacional. Por motivos de ordem prát~

ca, r,ão podEmos exigir Que os recursos dos depósitos de poupança em

moeda estrangeira se destinem exclusivamente a setores determinados,

como o da habitação, saúde e educação, poís esses setores isolada

mente podem não produzir a rentabilidade necessária p~ra remunerar,

de forma competitiva, os referidos depósitos, mas a sua permanência

no País já significa um grande benefício social, em relação à eva

são de divisas que se observa atualmente.

Com essas pondera;ões, julgamos que a nJssa iniciati

va receberá uma pronta acolhida nesta Casa e no Senado Federal.

;- /
Sala das Sessões, em ,-, ) / ~2. / 1992
~ ~/

Deputado )MÚNHOZ ~A ROCHA
/
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PROJETO DE LEI N° 3.416, DE 1992
(Do Sr. Freire Júnior)

Quinta-feira 28 1889

Dispõe sobre o a,créscimo de parágrafQ;ao artigo 392

da Consolidação das Leis do Trabalho.

(APENSE-SE AO, PROJETO DE LEI N9 1 •.636, DE 1989)

. ,
w ~

... ,.... - .
~ - .

nA!7"t. 39.2· .

...... .... ..... ..... .. .' .

.~ 5º Ã e~pregada ~ue adotar ou

c~tiver t~ &".;.:.rda jucj.cial de críD.!'lça até

1 (urr..) ano d;; .idade, serão cc-ncedidos ?O

d(novent::1.) c.ias de licen~Ço. rer:::.:,ner8.à~.

-c... d (: -', .J. C· C -J. C.)-8.!

d~::. ~u:3icic.J à s cri ança co:::: :l.:.r:is de 1 (-J.::J
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~ -.,...~
....... :. '.,J.

:: T.T S T

A lei n 2 ti 112, de 11 de dezembro de 1990, que

dis~õe sobre o ~ecime Jur{aico 1nico dos servidores pÚ

bl~ccs civis da União, estabelece, em seu art. 210,que
" "A~ se:~~l~or3 que adotar ou obtive~ a gJarda judicia: de

cri~:~a de até, um an9 de idade, serão concedidos no

ver:t:. dias de licença, renrJ.neradê=.

8onscarJ.te o parágrafo
, .
un:cc desse di.spositi,c ,

no c:::.so de !:\doçãç>ou gü.arda judicia:l de criança com
!:-_-:::-2 :le l~= ,2.~(), de. iàEià..e, o ~efer:'jo..prf...ZC; ser6 re~:~2i-

.:;' r- ....... -. ........ ~.

........... ...:...- :'.'
~ "Q2.as.

". ~ ..~ ..-..- ... -. '"\

"'-'- ;. .. '-- ...... cu:: 50
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es-

ta . -
~:~~'?CS:;_~8..0 , é e8tendor c rr.es=:

Stlje:"tas a.o regir::.e da C:2.S leis

bal:':: •

Tenos pleL~ canvicçãc 1e q~e ffisa ~e~iu~ e~

~.~~.J con~r~buir~ para que ~ilhare8 de cri~~ça.s se

n~ 8 referi~a s.

Sc.ls ôS.s
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LEGISLAÇAO CITADA ANEXADA PELA

COORDENAÇAO DAS COMISSOES PERMANENTES

DECRETO-LEI N9 5.452, DE 19 DE MAIO DE 1943

Aprova a Con8011daç~o das Leis do Trabalho

TiTULO 111

DAS NORMAS ESPECIAIS DE TUTELA
DO TRABALHO

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

CapItulo 11I

DA PROTEÇÃO DO TRABALHO DA
MULHER

~'oV

DA PROTEÇÃO AMATERNIDADE

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

Ar! 392. ~ proibido O trabalho da mulher .rá.
vIda no período de 28 (VInte e oito) dias antes; 92
(noventa e dois) dias depois do parto

§ 12 Para os fins previstos neste artIgo, o início
do afastamento da empregada de seu trabalho será
determinado por atestado médico nos termos do ar!.
375, o qual deverá ser visado pela empresa

§ 2lI Em casos excepcionais, os períodos de
repouso antes e depois do parto poderão ser aumen·
tados de mais 2 (duas) eemanas cada um, mediante
atestado médico, na forma do § 12•

§ 32 Em caso de parto antecipado, a mulher
terá direito às 12 (doze) semanas preVIstas neste
artigo.

§ 42 Em CIlSOS excepcionais, mediante atesta
do médico, na forma do § 12, é permitido à mulher
grávida mudar de função.

•• ~~.~., _ •••• _-_ ••~~>

...i ..
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LEI N? lUl:l, U~ 11 DE DEZEMBRO DE 1990

Dispi)f' sob" o Regime Jurfdico dos
Servidorpl'l Públicos Civis dll Uni.o. dlls
lIutarquills p das {undaçôes públicas (t!'
dt!'rais .

.. . ' ..

T1TULÚ VI

Da Seguridade Social do Servidor

...................................................................................... - ..... O"

CAPiTULO II

Dos Benefícios

..................................................................................................... -

Seçáo V

Da Licença. à Gestante, à Adotante
e da LIcença-Paternidade

Quinta-feira 28 1893

..................................
Art. 210." .~. ~~~~~~~~~ ~ .

eial de criança até 1 (um) anQ~ ~do~ar ou obtiver guarda judi
venta) dias de licença remun~ra~~. a e, serão concedidos 90 (no-

. Parágrafo único. No caso de d . .
cTlança com mais de 1 () a oção ou guarda Judleial de

. um ano de idade o d
..~~t~. ~~I.~~ .s.erá de 30 (trinta) dias. ,prazo e Que trata................... ..... ....

o 0, ..

...................... .. .. .. ................................. ..
o .

PROJETO DE LEI N° 3.432, DE 1992
(Do Sr. Odelmo Leão)

Acrescenta parágrafo ao artigo 457 da CLT para excluir
do salário do trabalhador rural liberalidades desde que
caracterizadas como tais, por escrito.

(ÀS COMISSOES DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO pQ
BLICO; E DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO(ART.54) 
- ART. 24, I1).

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 10 O art. 4E\7 da COrH.30 1 i déi,{; ao dêU':; Leis do
Tr'abalhí), tl.l)[·ova.dB.I·elo Decreto-lei n!2 5.4.52, de 12 de maio
:J.t,J 1.9.!±:3 ~ };";.J. Li Sf.,; í':l 'l i@:r':I

}:' C:f)Hl c> él.C:l't§sc~ln~ii) rlc> Ejeg;lJ.i.rlte f ~·-1c..'~.
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Art. 4f.\7 . .. ..

f 40._. Neô in~::-egrf_1Jn o' <;jala.f'io do tr·o.be..1Lo.d.ol' rT.L'ol

;1~.i~(f~::~~.(;::;~:; t:~~ o~~:~:~~::~:a'âoc~~~\;~~;ti)8~~~~:~.1'~:~O:~~:~)<:):~ i n~:nt {:~~\
ij.~~~':; 1 [la:3:.:; lH·:;"1. U.r) 1-·\;,j.r 1... f~ f-~ (; J::l()rr .lu.e.::; t.e E~ t-f.:;rflur:}J ;.'.::':'i .. 11

20 Estu l~i entra em vigor na data de sua

{) 1) i~{)J (:; te) (]f\ 1e i e ~;:;tn9. se!'l').;) Ô.);iL"f2; E.~e t1i,:"e d{) I'()t· ;::~l)i?:e;~~i~~;.\}

(la. lr(,:;(lf~l·[?í;ft.r~) C3i-), l\i?:l"ic'lJ.i.tu.r:·ó. d.(.) EE~t.l3(I{.) clE.~ Gc>i6.t:: f" l)istrltí)
I\)(3(~r'D1 ..

o empregador rural ê geralmente generoso para com seus
empregados_ Além do salário legal ajustado, fornece-lhes
leite, carne ( gado, ave, porco ), ovos, cereais, ou
presentes periódicos, tais como vaca, uma novilha, um
bezerro, um poldro etc.

Cai em desuso esse procedimento, em prejuizo do
trabalhad.or rural e da sua familia, be:r~ como de sua fixação
no Cillnpo, visto que, nas rescisões contratuais de trabalho,
principalmente em ações trabalhistas, uma vez confirmados
esses fornecimentos ou liberalidades, passam, por declsao
judicial, a integra~ o salário, o que de certa forma tem
caueado Pl"eocupação aos empregadores rurais, que vêm
restringindo esses fornecimentos em detrimento da classe de
trabalhadores rurais e até dos empregadores do campo, jé"l
sacrificados com os elevados custos dos investimentos em sua
área de aç6.0 e produção, com resultados nem sempre
satisfatórios.

Se o excesso de zelo do legislador termina
prejudicando o trabalhador, que a lei trô.balhista visa a
proteger, a conclus:.lo é de o dispositivo legal, pela sua
amplitude, foge à intenção do legislador.

Entendo, assim, inteiramente procedente a preocupação
do órgão de classe e espero contar com a compreensão dos
ilustres pares para acrescentar ao 'art. 457 da Consolidação
das Leis do Trabalho o t 40...... que ira-restringir a amplitude
do " caput " em benefício do trtabalhador rural.

Sala das Sessões./. em 09 de dezembro de 1992 .

.//1
t)i- ! li

Deputado üDELMü LEAü
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"LEGISLACAO CITADA ANEXADA PFLA
COORDENAÇAo DE ESTUDOS LEGiSLATIVOS- CeDe

l

DECRETO-LEI N2 5.452 - DE 12 DE
MAIO DE 19431

Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho

•.• _ , a_ a ·a w ·., ·a ..

Consolidação das
Leis do Trabalho

(CLT)
..............................................................................

TfTULO IV

DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRA
BALHO

Capftulo 11
DA REMUNERAÇÃO

Art. 457. Compreendem-se na remuneração
do empregado, para todos os efeitos legais, além do
salário deviao e pago diretamente pelo empregador,
como contraprestação do serviço, as gorjetas que
receber.

§ 12 Integram o salário, nAo só a importância
fixa estipulada, como tamb'm as comissões, per
centagens, gratificações ajustadas, diárias para via
gem e abonoG pagos pelo empregador.

CONSTITUIÇÃO:

Art. 7fl. . .

VIII - dkimo terceiro salário com base
na remuneraçio integral ou no valor da ap0
sentadoria;

x- proteçAo do salário na forma da lei,
constituindo crime SUB retençAo dolosa;

XI - psrticipsçAo l106/ucros, ou resulta
dos, desvinculada da remuneraçio, e, exC#lp-
cionalmente, participação na gestAo da em
presa, conforme definido em lei;-

Nos termos do art. 153, § :zg, li, da
ConstituiçAo, o imposto de renda, "nAo incidi
rá, nos termos e limites fixados em lei, sobre
rendimentos provenientes de aposentadoria e .
pensA0, pagos pela previdéncia social da
UniAo, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, apessoa com idade superior a 65
anos, cuja renda total seja constituída, exclu
sivamente, de rBndimentos do trabalho".

§~ Não se incluem nos salários as ajudas de
custo, assim como as diárias para viagem que não
excedam de cinqüenta por cento do salário percebi
do pelo empregado.

Redação do "caput" e dos §§ 11le 2'2dada
pela lei n2 1.999, de 11lde outubro de 1953
(0.0.7-10-1953).

§ 32Considera-se gorjeta não só a importância
espontaneamente dada pelo cliente ao empregado,
como também aquela que for cobrada pela empresa
ao cliente, como adicional nas contas, a qualquer
título e destinada à distribuição aos empregados.

O § :J!l foi acrescentado pelo decreto-Iei rfl
229, de 28-2-1961.
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PROJETO DE LEI N° 3.433, DE 1992
(Do Sr. Antonio de Jesus)

Torna~rigatôria a inclusão do fator sangUineo em qual
quer modalidade de cédula de identificação civil ou mi

litar.

{ÀS COMISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMfLIA; EIE CONSTI
TUI.CAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO(ART.54) - ART.24, lI).

o CONGRESSO NACIONAC Jet:ntt~;:

(·wt. iQ Em qualquer modalidade de c~dula de

identifica~i6y exp.dida por 6rgios oficiais civis y militares

ou particulares, constará o grupo sangUíneo e o fator RH a

que pertence a pessoa ident ificada.

Parágraf() l.J.nico. A desobedi~ncia do disposto

neste artigo sujeita o responsável pelo drgio emissor da

identifica~io à pena de prisio simples de um a dois meses e

multa.

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

publicaç:io.

contrário.

Art. 3Q Revogam-se as di spos i <;:ões .eAl

JUS TI F I C A C A O

C~dula de identidade ~ documento individual que

condensa em seu bojo os elementos t{picos de caracterizaç:io do

indivíduo.

imyali estio pres.n~esa fotografia do

indivíduo y SIJi;\

naturalidade e n~mero de registro.



Janeiro de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Quinta-feira 28 1897

Nada mais natu-ra], pois, que da r'€-~fel" ida cédula

conste tamb~m o grupo sangU(neo.

Al~m de ser elemento de inquestionável valor na

identificaçio, poderá salvar vidas, na hipdtese de necessidad~

de at~ndimento hospitalar urgente, em que o fator tempo pode

representar a diferença entre a vida e a morte, como

. usualmente ocorre nos acidentes de trgnsito r atentados contra

a vida, cardiopatias, etc.

sio as nossas Justifica~Ses ao projeto.

Sala das Sess(;+:~s, emD 'e~ de 1992.

JESUS

PROJETO DE LEI N° 3.436, DE 1992
(Do Sr. Sérgio Arouca)

Altera o artigo 898 da Consolidação das Leis do Traba
lho, aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de 19 de maio

de 1943.

(ÀS COMISSOES DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PQ
BLICO; E DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO (ART. 54)
-ART.24,II).

o Congresso Nacional decreta:

Art.. lQ.. O art. 898 da Cansol ida~ào das Leis do Trabal ho ~

aorovi:\da pelo DecretO-Lei n9. 5.452~ de 1R. de maio de .i943~ passa i:.".

vigorar com a seguinte reda~~o:
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"Art.. 898. C:::mtra as dec~sdes orofer.ldaS em dissidio coletivo

poderá recorrer c Min.lstério Póblico apenas auando proferidas com

viola~~p literai de dispositivo de lei federal. ou da Const~tui~ào da

República."

Art.. 2~. Esta lei entra em vigor na data de sua pUblica~âo.

Art.. 3~. Revogam-se as dispos~~ces em contrctrio.

JUS T I F I C A ç ~ O

o conflito colet1.\lo~ como t-egra~ há que ser compostc. Delas

pElrtes envolvidas. dando ensej o a convenc::ào coleti·v'a. Quando n~o POdE'

sel~ superado intervem a Justic::a do TI~abalhD que julga o dissid.lo e

J..mpde $\s partes as condi~ces salariais e de -crabalho aue lhe pal~e~am

razoáveis. Ainda a.sS1.m ~ possi ·,;el o acordo J L\di cia1 ~ homologado I:)e 1o

Tribunal do Trabalho. Muitas vezes e isto tem sido comum - as partes

aceitam a senten~a normativa e d~o-lhe efetividade.

A Procuradoria Regional do Trabalho~ contudo~ nem sempre

admite o prop6sito de supera~ào do conflito e atua de forma a agravá-

lo. f:issim ~ t-epetidamente tem para alterar os acordos

ajustados ou senten~as normatJ..vas que n~o foram recorridas. Vale dizer~

dá continuidade ao conflito já solucionado.

A evidência que n~o cabe~ no caso~ atuar como fiscal da lei

quando o suporte da senten~a normativa está exatamente na inexistência

de lei. atuando ~ Justi;a do TrabsJLho com poder legisferante.
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Nesta linha de conta~ o projeto cuida de disciplinar a

atuai;~o d':l F'rocurado.ria do Trabal ho nos Clissi dic,s col etivos ~ s6 1he

permitindo recorrer quando a senteni;a for proferida com ofensa à lei ou

é Constituii;ào Federal.

Sala das Sessbl:as~ g de dezembro de 1992.

-( Ir. A;:::
Deputado Sergio Arouca

eelEGISLAÇAO CITADA ANEXADA P[lA
COORDENAÇAo DE ESTUDOS LEGiSLATlVOS-CeOJ'1

DECRETO-LEI N! 5.452 - DE 1! DE
MAIO DE 1943"

Aprova • ConsoIidaçAo das Leis do Trabalho
.".' •..+-_ ~ _ " a-a '••••••.•.•• " ".0'" '-' .

Consolidação das
Leis do Trabalho

(CLT)
....... '•• _ ' ' a,"."

TiTULO X
DO PROCESSO JUDICIÁRIO DO TRA
BALHO

.................. •__.._ oe __ - _ -•••••••' •.••. .-

CapftuloVI
DOS RECURSOS

Art. 898. Nas deciaOes prof! -idas em diasldio
coletivo que afete empresa de~opljblico, ou em
qualquer CaIO, das proferidaa em revialo, poderio
recorrer, aIMt dos interessados. o Presidente do
Tribunal e a Procuradoria da Justiça do Trabalho.
• ' -• -•.••.~.•..• '." r.'., _ ,••.•' ••' -•

...... .". - , " ' '.
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PROJETO DE LEI N° 3.447, DE 1992
(Do Sr. Álvaro Valle)

Janeiro de 1993

Dispõe sobre a isenção do pagamento da anuidade aos

profissionais registrados nos Conselhos Regionais

de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

(AS COMISSCES DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO

PÚBLICO; E DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO(ART.

54) - ART. 24, 11)

O CONGRESSO NACIONAL DECRETA:

Art. l~ - Ficam isentos do pagamento das anuidades pre

vistas no art. 63 da Lei 5194, de 24.12.66, os profissionais

registrados nos Conselhos Regionais, a partir do exercício em

que completarem 70 (setenta) anos de idade, desde que estejam

em dia com suas obrigações até o exercício anterior.

em vigor na da ta de sua publicação.

~
1Va _ --,

Os Conselhos Regionais de Engenharia, Arquite

tura e Agronomia, têm como finalidade precípua a fiscalização

do exercício das profissões a eles subordinadas por lei.

Para o exercício destas profissões, é obrigató-

rio o registro/visto dos profissionais no Conselho, sob cuja
jurisdição desenvolve suas atividades, desde que atendidas as

exigências legais para tal. Dentre estas, está o pagamento

compulsório da anuidade, cuja inadimplência pode levar ao can

celamento do registro, sem prejuízo da cobrança da dívida per

tinente.
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Neste sentido, considerando a valiosa colabora

çao que os profissionai~ da engenharia, da arquitetura, da

agronomia e das demais áreas subordinadas à fiscalização dos

CREAs prestam à sociedade, ao longo da sua vida funcional, na

da mais justo que, a partir dos 70 anos, eles se tornem isen

tos do tributo anual, permanecendo com os seus vínculos ao

Conselho e com os direitos legais de atuação profissional, em

sinal de reconhecimento ao mérito de cada um deles.

Este projeto foi sugerido pelo Engenheiro Al

berto Caruso, Presidente do CREA do Rio de Janeiro.

Sala das

Sll~O
AL O VALLE

de dezembro de 1992.

"LEGISLAÇAO CITADA ANEXADA PELA
CvORDENAÇAo DE ESTUDOS LEGISLÁTlVOS· CeDI

LEI N.9 5.194 - DE 24 DE DEZEMBRO
DE 1966

Regula o exercfcfo d& projús6es de
Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro
Agr6ncnno, e dd outras providências.

T1'roLo m
Do registro e fiScalização pro/fsstonal

CAPíTtJLo m

Das anutdaC%es, emolumentos e taxas

Art. 63. Os profisSlonais e pessoas
jurldicas registrados de conformidade
com o que preceitua a p1'e<lente lei são
obrigados ao pagamento de uma anui
dade ao Conselho Regional, a cuja
Jurisdição pertencerem.

§ 19 A anuidade a que Ee fro.tere êste
artigo será paga até 31 de março de
cada ano.

§ 29 O pagamento da anuIdade fora
dêsse prazo tera. o acréscimo de 10%
<dez por cento). a titulo de mora.

~ 39 O pagamento da anUIdade 1n1
eial será feito por ocasião do regis
tro.

LEI NQ 6.619, d~ 16 de oezelllbro de 1 978.

A1tera dispositivos da Lei nQ 5.194,
de 24 d'e dezembro de 1966, e dá outras
provi dênci as .

.. ~ .. ~-- ..................•.................. -.- .. ~ ... ........•.
Art. 2Q - Os arts. 28; 35; 36 e seu parágrafo

unico; §§ lQ, 2Q e 3Q do art. 63; e o caout e as aHneas !,
~, .f. , !! e! do art. 73, da Lei nQ 5.19~, de 24 de dezembrp

de 1966, pas'am a vigorar com a seg~inte redaç~o:

"Art. 28 - Constituem renoa do Conselho Federal:

- quinze por cento do oroduto da arreca

dação previ s ta nos itens r a V do a rt. 35;
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11 - doações. legados. juros e receitas p!

trimoniais;

111 - subvenções;

I V - ou t ro s re ndi me n tos e ve ntua i s . "

"Art. 35 - Consti"tuem renda dos Conselhos Regi~

na i 5 :

! - anuidades cobradas de profissionais e

pessoas jurídicas;

I I - taxas de expedi ção de cartei ras pr~

fissionais e documentos diversos;

111 - emolumentos sobre rfjistros, vistos e

outros procedimentos;

IV - quatro quintos da arrecadaçao da taxa
ins"tituída pela lei n9 6.496. de 7 de dezembro de 1977;

v - múltas aplicadas de conformidade com
esta lei e com a lei n9 6.496, de 7 de dezembro de 1977;

VI - doações, legados. jures e receitas p!

trimoniais;
VIr - subvenções;

VIII - outros rendimentos eventuais."

"Art. 3E - Os Conselhos Regionais recolherão
ao Conselho ~ederal. até o dia trinta do mês subseQOen
te ao da arrecadação. a Quota de participação estabel~

cida no item I do art. 28.

Parágrafo único - Os Conselhos Regionais pode
raQ des"tinar parte de sua renda líquida, proveniente a~
arrecadação das multas. a medidas que objetivem o ape~

feiçoamento técnico e cultural do engenheiro, do arqu!.
teto e do engenheiro-agrônomo."

.. Art. 63 - .•...............•.....•...•.......

§ lQ - A anuidade a que se refere este artigo

será devida 11 partir de 19 de janeiro de cada ano.

§ 29 - O pagamento da anuidade após 31 de mar
ço terã 9 acréscimo de vinte por cento. a título de mo
ra. quando efetuado no mesmo exercício.

§ 39 - A anui dade paga após o exercício respeE.
tivo terá o seu valor atualizado para o vigente ã ép~

ca do p,agamento. acrescido de vinte por cento, a t5tu

10 d~ mora."_ __ .. a·_· , - ..... .•. , , , • ..•.

Janeiro de 1993
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PROJETO DE LEI N° 3.450, DE 1992
(Do Sr. Roberto Valadão)

Dispõe sobre o pagamento do décimo terceiro salário

e dá outras providências.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI NQ 3.010, DE 1992)

o COXOUSSO .ACIOIIAL decreta:

no mês de seu anivers6rio e corresponderão a 1/12 (um doze

avos) da remuneração devida no mês de aniversário, por cada

mês de serviço ou exerclcio, a contar de janeiro do ano

correspondente, compensados os adiantamentos pagos com base

no art. 21:1 da Lei n Q 4.749 r de 12 de agosto de 1965, quando

for o casoi

11 - serão pagas, para o empregado ou servidor cuja

data de aniversário for anterior à data de publicação desta

Lei, em dezembro, e serão calculadas:

a) na forma do art. 11;1 da Lei n Q 4.090, de 1962,

combinado corn 08 artigos 1'1 e 2l:l da Lei n" 4.749, de 1965,

para 05 empregados;

b) na forma dos artigos 63 e 64 da Lei na 8.112, de

1990, no caso do servidor.

Art. Sl;l O S 7l;l do art. 28 e a alínea "b" do inciso I

do art. 30 da Lei n Q 8.212, de 24 de julho de 1991, passam a

viger com a seguinte redação:

Parágrafo Único. No primeiro ano subseqüente ao da

publicação desta Lei, os empregados e servidores públicos

enquadrados nos casos previstos no inciso 11 deste artigo

terão suas gratificações calculadas e recebidas de acordo

com a metodologia e as datas estipuladas no inciso I.

Art. la A gratificação salarial instituída pela Lei ns:!:

4.090, de 13 de julho de 1962, será paga pelo empregador até

o dia 20 do mês do aniversário de cada empregado,

independentemente da remuneração a que faça jus.

S 1" A gratificação de que trata "caput"

corresponderá a 1/12 (um doze avos) da remuneração devida no

mês de aniversário do empregado, por cada mês de serviço, a

contar do mês imediatamente subseqU.ente ao do último

aniversArio do empregado, observado o disposto no art. 4"

de!!ta Lei.

S 2" A fração igualou superior a quinze dias de

trabalho será havida corno mês integral, para os: efeitos do

parágrafo anterior.

"Art. 28 Entende-se
contribuiçáo:

por salário-de-

S 3l;l As faltas legais e justificadas ao serviço não

Berão deduzidas para os fins previstos na SS ll;l e 2" deste

artigo.

S 41:1 A gratificação mencionada no "caput" deste artigo

será. paga integralmente no mês de aniversá.rio do empregado,

facultado o pagamento de adiantamento, desde que eBtipulado

em acordo ou convenção coletiva de trabalho.

Art. 2Q Ocorrendo rescisão, sem justa causa, do

contrato de trabalhO, o empreqado receberá a gratificação
devida nos termos do diBpostO no artigo anterior, calculada

sobre a remuneração do mês de rescisão.

Art. 30. O inciso II do art. 61 e os artigos 63 a 66 da

Lei nl:! B.112, de 11 de dezembro de 1990, passam a viger com

a . seguinte redação:

"Art. 61 Além do vencimmto e da!! vantagens
previstas nesta Lei, serão deferidos aos
servidores as seguintes gratificações e
adicionais:

11 - o décimo terceiro salário;

Art. 63 O décimo terceiro salArio
corresponde li. 1/12 (um doze avos) da
remuneração a que o servidor fizer jus no 11\6s
de seu aniversArio, por mês de exercicio a
contar do mAs imediatamente subseqüente ao
do seu t1ltimo aniversArio.

ParAgrafo Ónico. A fração igualou Buperior a
15 (quinze) dias será considerada coma mês
integral.

Art. 64 O déciloo terceiro salário ser6 pago
at~ o dia 20 do mês do aniversá.rio do
servidor. .

Art. 65 O servidor .exonerado perceberA seu
décimo terceiro salárL proporcionalmente aos
meses de exercicio, calculado sobre
remuneração do mês da exoneração.

Art. 66 O décimo terceiro salário não será
considerado para cá.lculv de qualquer vantagem
pecuniária. "

Art. 4" Excepcionalmente, no primeiro ano de vigência

desta :Lei, a gratificação de' que trata o art. la, bem assim

a mencionada no artigo anterior:

I - serão pagasl para o empregado ou servidor cuja data

de aniversArio for posterior à data de publicação desta Lei,

S 7" A gratificação de que trata a Lei nl:!
4.090, de 13 de julho de 1962, e alterações
legais posteriores.

Art. 30 A arrecadação e o recolhimento das
contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às
seguintes normas, observado o disposto em
regulmnento:

I - a empresa é obrigada a:

.........................................
b) recolher o produto arrecadado na forma da
alínea anterior, assim como as contribuições
a seu cargo incidentes sobre as remunerações
pagas ou creditadas aos segurados empregados,
empresários, trabalhadores avulsos e
autônomos a seu serviço, nas mesmas datas
previstas pela legislação trabalhista para o
pagUlento de salários e gratificações,
inclusive li. de que trata a Lei n" 4.090, de
13 de julho de 1962 e alterações posteriores,
bem como demais contribuições incidentes
sobre a folha de salários;

Art. 6<;1 O art. 40 da Lei nl] 8.213, de 24 de julho de

1991, passa a viger com a seguinte redação:

"Art. 40 f devido o abono anual ao segurado
e ao dependente da Previdência Social que,
durante o ano, recebeu auxilio-doença,
auxilio-acidente, aposentadoria, pensãl!> por
morte ou auxílio-reclusão.

S 1" O abono anual será pago no mês
correspondente ao da data de concessão do
beneficio e será calculado com base no valor
est:imado dos proventos do mês de dezembro de
cada ano, na forma que dispuser o
regulamento.

S 2" O Poder Executivo adaptará a
sistemática de cálculo e pagamento do abono
anual, no que couber, aos dispositivos da ~i
n" 4.090, de 1962, e suas al'leraçoes
posteriores. "

Art. 7" O disposto nesta Lei aplica-ae igualmente aos

trabalhadores avulsos, na forma do Regulamento.

Art. 8" O Poder Executivo regulamentará esta Lei no

prazo de trinta dias, contados da data de sua publicação.

Art. 9" Esta Lei entra em vigor na data de sua

publicação.

Art. 10 Revogam-s9 as disposições em contrário.
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Pelas razões expostas, estamos certos de que o presente

Projeto de Lei contará com o apoio dos ilustres

Parlamentares a sua aprovação.

Os demais artigos visam adaptar a legislação às novas

regras definidas nesta Proposição. Releva salientar, dentre

estes, o art .. 4J:l, que estabelece como se dará. a transição

entre a atual sísternltica de pagamênto e a nova.. No caso dos

trabalhadores com anlvers.§.rio posterior ao mAs de publicação

da Lei, o pagamento do 132 salAria far-se-á tomando por base

o n11mero de meses transcorridos entre janeiro, inclusive, e

o mês de aniversário.. Para os demais trabalhadores, a

adaptação à nova data de pagamento far-5e-á em duas etapas ..

JUSTU'ICAÇÃO

A Lei n Q 4 .. 090, de 13 de julho de 1962, instituiu no

Brasil a chamada gratificação de Natal, que deveria ser

integralmente paga a08 trabalhadores no mês de dezeIBbro. O

pais seguia, assim, uma tradição existente em grande parte

da8 naç5e!5 latino-america.nas, que optaram por assegurar,

atravá!l de lei, o direito :!l. gratificação que, na maior parte

das nações desenvolvidas, a exemplo dos Estados Unidos,

Canadá, Fr.ança e Japão, era concedida a partir do processo

de negociação coletiva entre empregado!5 e empreg.adores.

A obrigatoriedade de pagamento integr.al dessa

gratificação no mês de dêzembro contribuiu, juntamente com

outros fatores, para acirrar o processo inflacionário no

período 1962/1964. Para tanto foram relevantes dois efeitos

da implantação do décimo terceiro salârio: a sl1bita elevação

dos custos das empresas, que começaram a formar provisões

para fazer frente à nova despesa, e a elevação da demanda

por bens de consumo, em virtude da. virtual duplicação àa

ITUlssa nominal de salários a cada mês de dezembro.

Sala das de 199

A Lei nSl 4.749, de 12 de agosto de 1965, reJ?resentou
uma tentativa de minorar os indesejáveis efeitos econômicos

decorrQntes do pagamento concentrado do 13Q salário em um

l1nico mês. Sua principal lIlteração em relação Z!lO diploma
legal anterior foi a instituição do adiantamento dê 50\

desta gratificação, a critério do empregador, entre os meses
de feverei:r::-o e novembro, ou em janeiro, por solicitação do

empregado, caso em gozo de férias.

N!o obstante a flexibilização do pagamento do 13Q:

BalAria, a brunca elevação da folha salarial no mês de

dezembro ainda continuou, ao longo das três 111timas décadas,

a produzir conseqüências negativas sobre o nível de preços,

que tenderam a ser perpetuadas por dois novos fatores. Em

primeiro lugar, pela. criação de mecanismos legaia de

indexação, que transmitem, de forma quase automática,

impactos conjunturais de preços ao conjunto de agentes

econômicos. Em segundo lugar, pelo desoquilíbrio financeirc

do setor público, pelo qual os gastoB com pessoal -ativo e

inativo- e com o orçamento da 'Previdência Social passaram a

responder com importância crescente.

No CASO especifico da Previdência Social, OB impactos
negativos com o pagamento do d~cimo terceiro saltirio a

aposentados e pensionistas fizeram-se sentir com mais ênfase

a partir de 1988, em função da modificação na base de

cAlculo do abono anual, que passou a ser calculado sobre o

valor do beneficio em dezembro, e n~o mais sobre a média

aritmética simples, sem. correção monetária, do valor total

dos beneficios paqos no ano.
A manutenção dQ8te esquema de pagamento do 13Q: salário

já. traz, nesta conjuntura recessiva, dificuldades para os

próprios trabalhadores. São inümeras as prefeituras e

governos estaduais que não honram o pagamento desta

gratificação a seus sQrvidores, tão somente porque não

dispõem de recursos em caixa para saldarem el!5te compromisso

legal. Por outro lado, incontáveis empresas de pequeno
porte, com reduzida capacidade de repasse de seus custos aos

preços, são obriqadaB a despedir ou a contratar

informalMnte parte de seus funcionSrios, por serem

incapazes de suportar essa elevação sazonal em seUB custos.

Para corriqir esta situação, o presente Projeto de Lei

altera a legislaçdo vigente no sentido de assegurar uma

distribuição homogênea do pagamento do décimo terceiro
Balário ao longo de todo!! os mtu;es do ano. Para tanto,

conforme determinam. os a~igo15 lQ e 3Q:, 015 empregados e

servidores pasBdII a. {)er~ber integralmente o .dkl.mo terceiro

saUirio no mês de seu an:ivers6.rio.

Com igual objetivo 'é redigido o art. ~Q:, que altera o·

atual Plano de Benefí~·io~ da previdênciá Social no sentido
. , )'1·'

de que o abono anual, eIúbOra calculado com baB9 nol5

proventos de dezembro, sej.a pago no mês correspondente à

data de concessao do beneficio.

LEI N° 4.090 - DE 13 Il~
.nn.BO 111: 1962

Institui a "ratificação de Natal par.
OI trabalhadores.
O Presidente da Replibllca
Faço -saber Que o Congresso Nacio

nal decreta e eu sanelono a seguinte
Lei:

Art. 1.. No mês de dezembro de
cada. ano, a todo empregado será pa.ga.
pelo empregador, ums gra.tificaçã.o sa
larIal, 1ndependen~ementeda remune·
ração 8' que fizer Jus.

I 19 • A gratificação corresponderá a
1/12 avos da remuneração devida em
d.ezembro, por mês de lIernço, do ano
coz-respondente•

§ 2'. A fração 19uEl ou superIor a
15 «quinze> dias de trabalho será ha
vida como mês integral para os efei
tos dotparágrafo anterIor.

Art. 2'. M faltas legais e justifica
das ao serviço nào serão deduzidas
para os fins previstos no parágrafo l~,

.do Art. 1', desta lei
Art. 3'. Ocorrendo rescisão, sem

justa Ca.USB, do contrato de trEbalho,
o empregado receberá a gratificação
devida. nos têrmos dos parágra.fos J.' e
2', do art. l' desta lei, cá!culads sõ
bre a remuneração do mês da rescI
sã.o.

Art. 4'. Esta. lei .entra-rá em vigor
na data de sua publicação, revogadu
as' disPOiSições em contrário.

Brasilia, '13 de' Julho de 1962; 141'
da Independência e 74' da Repúbli
ca.

JoÃO GOU1.A1tT

Francis~o Brochado da Bocha

Hermel,Lima
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LEI N. 8.112 - DE 11 DE DEZEMBRO DE 1m

Dispõt $Obre o regime ;uridico dos Servidores /'l1blicos Civis da União,
das autarquias r das fundações pl1blicas federoi.

O Presidente da RepúbUca.

Faço saber que o Coni'resso Nacional decreta e eu sanciono a seeutnte Lei:

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

TITULO 111

Dos Direitos e Vantagens

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

CAPITULO II

Das Vantagens

SEÇÃO II

Da. Gratificações e Adicionai.

Art. 61. Além do vencimento e das vantagens previstas nesta Lei. urio defe·
ridos ao. servidores as aei\ÚIlte. Jl"atlflcaçõe. e adicionais:

11 - Jl"aWicaçlio natalina;

........................... : ..
SUBSEÇÃO 11

Da Gratificação Natalina

Art. 53. A J1"SWicaçio natalina corresponde a 1/12 (um doze avos) da rmlU'

1lI!raç10 a que O servidor Ilur Jus no mbI de dezembro, por m61 de _reIc1o no
I"OIpecUvo ano.

Parárrafo único. A Iraçio leual ou superior a 15 (quln>e) d1as ..rá conalde
rada como m61 Interra!.

Art. M. A iraUflcaçio ..rá pqa alA! o dIa 20 (vinte) do m61 de dezembro
de cada ano,

ParálraIo único, (Vetado).

Art. M. O servidor ""onerado perceberá sua J1"SWlcaçlio natalina, propor.
clonalmente aoa m.... de e.ercleio, calculada sobre a remuneração do m61 da
aoneração,

Art. 88. A iratlIlcaçlio natalina nio será consIderada para cálcUlo de qualquer
yulapm pecun1trla.

. ~ "' ~ ~ ..

...... ~ - ..

LEI N9 4. '149 - DI!: 12 DE &liOSrO
D~ 1965

Dispõe 3ôbrc o pagamento da gra
tificaçáo prevl.3ta na Lei n9 '.090,
de 13 de julho de 1952.

o Presidente da República
Faço saber que o Congresso Na

cional decreta e eu sanciono a &e
gulnte Lei:

Art. 19 A grati!i~ão salarial Ins
titulda pela Lei n9 ' 4.090, de 13 de
Julho de 1962, lerá paga pelo empre
gador até o dia 20 de dezembro de
cada ano, compensada a ImportAn
ti... que. a titulo de adiantamento. o

empregado houver recebido .na for
ma do artigo seguInte.

Parágrafo fulicc. VE'IADO.

Art. 29 Entre os meses de feve
reiro e novembro de cada ano, o
empregador pagarà, como ad1B.nta
mento da gratificação referida no
artigo l 'recedente; de' uma só ver:,
metade ;Jo salário 'recebido pelo 1'00
pecUvo empregado' no mês anterior•

I 19 D empr"!gador náo estaril obri..
gado a pagar o acllantamento. nD
mesmo. mês, a todas os seus empre-
,gados.

I 29 O adIantamento será pago ao
ensejo das férias do empregado,. sem
pre que êste o requerel no 'Des de
Janeiro do correspondente 'ino.

.•.•....•..•............•....•••.

LEI N. 8.212 - DE 24 DE JULHO DE 1991

Di,põe lobre a organizaçlo d. Seguridade Social, in.8titui Pllll10
. d. CUlteio, ti dA outru providlnciu

O Presidente da República.

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

TITULO VI

Do Financiamento da Seguridade Social

. ~' '" .

CAPITULO IX

Do SalÚio-da.ContribuiçJ.o

Art. 28. Entende-se por saIArio-de-contribuição:

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

.§ 7'? O décimo terceiro lalArio (gratificação na~lina) integr. o .aIArio-de..
contribuição, na forma estabelecida em regulamento.

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

CAPITULO X

Da ArrecadaçJ.o e Recolhimonto das Contribuiçlles

Art. 30. I A arrecadação e o recolhimento da. contribuições ou de outras imo
portâncias devidas h Seguridade Social obedecem às seguíntes nOrmal, observado
o disposto em regulamento:

1- a emprelilQ é obrigada a:

a) arrecadar as contribuiçõos dOI segurado. empregados e trabalhadorea avul·
'0. a leu lerviço, de.contanqo·Q da relpectiva remuneraç'o;

bl recolher o produto arrec.adado na forma da aUnea anterior t auim como
U contribuições a seu cargo incidente. sobre IUI remuneraçôel pagai ou creditadas
ao. aeguradoll empregadOl, empresArial, trabalhadores avulsos e autônomo. a .eu
..rviço, na me.ms dJlt.a pr.vista pela legialaçAo trabalhista para o pagamento d.
••1'~io • de contribui~~e. incident,t'5 aobre 8 f'olha" de saláriol:

.................. ;.; .
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LEI N. 8.213 - DE 24 DE JULHO DE 1991

Dispõe .obre o. Planos de Beneficios da Previdência Social,
• d6. outru providfnciaa

O Presidente d. República

Faço Baber que o Congresso NadonaJ decreta e (ou sanciono a IIl?guinte Le-L

SEÇÃO 111

Do CAlculo do Valor dos BeDE!flcio8

SUBSEÇÃO 11

Da Renda Mensal do Beneficio

TITULO 1Il

Do Regime Geral de Previdência Social
............................. ...... - - .

CAPITULO 11

n.. Prestaçõ.. em Geral

.........................................................................................
Art. 40. É devido abono anual ao segw-ado e ao dependente da Previdência

Social que, durante o ano, recebeu auxilio-doença, audlío-ac:idente ou aposentado
ria, pensA0 por Inorte ou auxllio·recluaAo.

Parágrafo (mico. O abono anual.er' calCJllado, no que couber, da menma
forma quo. Gratifícaçlo dt! Natal do. t.rabalhadore., tendo por b488 o valor d.
renda mell8nl do beneficio do m~. de dezembro de cada ano.

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

PROJETO DE LEI N° 3.455, DE 1992
(Do Sr. José Genofno)

Dispõe sobre a proteção aos produtores de fonogramas

e dá outras providências.

§ 22 - No caso de interpretações ou execuções não
autorizadas, a exclusivida~~U~&d~caput" deste artigo não poderá ser

exercida pelo produtor fonográfico, podendo, os artistas intérpre

tes e executantes, proibir qualquer forma de utilização pública dos
fonogramas respectivos.

IAPENSE-SE AO PROJETO DE LEI NQ 5.430, DE 1990)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1!2 - Esta lei dispõe sobre a proteção aos

produtol'es fonográficos face a qualquer forma de utilização públi

ca das fonogramas por eles produzidos.

Art..3'lÕ' - Cabe, exclusivamente, ao produtor de fo

nogramas, autorizar ou proibir-lhes a reprodução, direta ou indire

ta, a transmiss~o e/ou a retransmIssão pelos organismos de radiofu

são, e a execução publica por qualquer melo.

j) - locaçfto - o emprést imo de fonogramas ao lJú

blico, realizado por terceiros, mediante qualquer forma de contra
partida financeira;

l) artista - o ato~ , locutor, narrador, declama
dor, cantor, músico ou qualquer outra pessoa que interprete ou exe
cute obra literária, artística ou científica.

Art. 62 - A utilização pública de fonogramas

sempre onerosa, cabendo aos organismos de radiofusão, bares, socie

dades recreativas e beneficientes, boates, casa de diversão, empre

sas de bancos de dados e quaisquer estabelecimentos e/ou usuários que

obtenham benefício direto ou indireto por sua execução pública, a
obrigação de remunerar os produtores fonográficos, pelo uso dI: seus

fanogramas, e os artistas, pelos direitos sobre as interpretações

e/ou execuções neles contidas.
§ 1'2 _ A remuneração aludida no Ilcaput" deste ar

tigo será cobrada pelas as~ociações de produtores fonográficos e/ou

de artitas intérpretes e executantes, com mandato legal para esta

finalidade.
§ 22 _ Caberá, às associações de produtores fo

nográ,ficos e/ou de artistas intérpretes e executantes, estabelecer

us critérios para a arrecaddção e distribuição dos proventos g~ra

dos pela execLlção públ ica de farlc.granIBs.
§ 39 _ rJa falta de outra convenção entre as par

tes, os proventos arrecadados, deduzidas as despesas necessárias à

cobrança, serão distribuídos da seguinte forma:
1 - um terço (l/3 ) para o prüdutor fonográfica;

11 - um terço (113) para o intérprete, entenden-

do-~e como talo cantor, conjunto aLI grupo musical, ou u artista
Que figurar E:m primeiro plano na etiqueta do fonograma ou, ainda,

quando a ~r~vaç~_o fo.r in~trumental, Q airetor da orquestrai
III - um terço (1/3) para os executantes, enten

dendo-se como tais os músicos acompanhantes e membros do coro.

§ 42 _ No caso de inexistirem executantes num fo

nograma, os proventos gerados por sua execução pública serão divt

didos entre o produtor fonográfico e o intérprete, na prDuorção de

cinquenta por cento (50%) pa.ra cdda uma das partes.
§ ;2 _ Para o exercício dos direítos reconhecidos

úesti::l Lei, as orquestras e grupos musicais serão representados pe

los respect ivos dil.'etores.

Art.4Q - A fixação e utilização pública de inter
pretações e execuções não-autorizaoas caracteríza contrafação, su

jeitando o produtor fonográfico, além das sanções cabíveis, à obri

gação de destruir a matriz e os exemplares dos fonogramas contra

fei tos, e a ilioenizar os intérpretes e executantes por perdas e da

nos materiais e morais, proporcionalmente à extenção da VIolação.

Art. 59 - Salvo convençáo em contrário, a autori
zação concedida pelos artistas para a fixaçÊio de suas interpreta

ções e/ou execuções, não importa em autor izaç~o para r"'eprodução da
mesma, através de cópias.

pú-

como

meio

ima-

quais-

pos-

rádio

ao pú-

entende-se

- a colocação, à disposição do

fonogramas i

a fixação de fonogramas, bem

Art. 22 - Para os efeitos desta lei,

d) reproduçAo - a cópia de fonogramas em
quer tipos de suportes;

e) publicação

bl1co de c6pias e exemplares de

f) produção 

sua ·r.eproduçi'lo e publicação i

g} erllissAo ou trans.issl'io - a difusão, por
de ondas radioelétticas, de sons ou de sons sincronizados com
gens;

h) retransmissão - a emissão, simultânea ou
teriar de transmissao de organismo de radiorusão, por outro i

i) organ,ismo de radiofusl'lÇl - a empresa de

e/ou de televlsi110 que realize transOlissôes ou retransmissões
blico;

por:
a) produtor de fonogramas ou produtor fonográfi

co - a pe.,ssoa física ou jurídica responsável pela produção e publi

cação de fOnQ,9ramas;
b) fonograllla - a fixaçãu, exclusivamente sonera,

em suporte rnateriaJ, das sons de uma execução ou de outros sonsi
c) utilização pública - toda e qwalquer forma de

aprovei temento públ ico de fonogramas, como a reprodução I publicaç~o,

locação, transmissão, retransmissão, e execução reaLizadas for'a. do

âmbito exclusivamente doméstico;

§ 12 - Pressupõem-se autorizadas, até prova em
contrário, as interpretações e exeCUções dos artistas, Quando fiJr..a
das em fonogramas.

Art. 72 _ A inclusão e sincronila~ão de fonogra-

mas .~(Il obras audio-\!isuais de qualquer espécie ou finalidade, bem
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como em bancos de dados de acesso público, dependerá de prévia

expressa autorização do produtor funográfico.
§ 112 _ Para as fina.lidad~l:Í oeste artigo, o produ

tor fonográfico está autorizado a estabeleceI" preços e ,cr.,;ndições

para iJ. utilização das fonogrdmds em nome aos artistas interpretes e

executantes, salvo quando estes houverem aispústo em contrário, no

contrato de fixação.
§ 22 _ Os proventos gerados pela inclusão e sin-

cronização de fonogramas em obras audio-visuais ou em bancos de da
dos I sedla óistribu{dos entre o produtor fonográfico e os artistas
intérpretes e executantes I na forma e na proporção entre eles con

vencionada.

§ 32 - O pagament.o referente à inclusão e sincrlJ
nização de funogramas em obras BLldio-visuai::; ou em bancos ds dados,

não Se cunfunde com a remuneração pela execução pública destes fo

nogramas, exigível que sempre que aquelas obras ou bancos de dados
forem utilizadas publicamente.

Art. 82' - Compete ao produtor fonográfico proibir

ou autorizar a locação dos seus fonogramas, por terceiros, estabe
leLel1do os preços e condições para a mesma.

§ j2 _ Com relação aos direitos dos artitas in

térpretes e executantes sobre a locação de fonogramas, aplicam-se

os critérios dos parágrafos 1Q e 22 do artigtJ anterior.

§ 22 - A locação desautorizada de fonogTamas su

jeitará o locador, além das sanções cabíveis, a indenizar o produ

tor fonográfico, oem coma os artistas intérpretes e executantes,

por perdas e danos morais e materiais.

§ 32 - A indenização por danos materiais prevista
no parágrafo anterior corresponderá, por cada suporte fonográfico

locado desautorizadómente, ao preço de venda de mil (1.000> supor
tes equivalentes.

§ 42 - A indenização por danos morais não poderá
ser inferior à indenização por danos materiais.

§ 52 - As quantias recebidas, a título de indeni
zação por locação desautorizada, serão rateadas, entre os produto

l'es fonográficos, na proporção da disponibilidade de seus fonogra
mas, no estoque do locador.

§ 62 - O produtor fonográ fico repassará, aos ar

tistas intérpretes executantes, a parte que lhes corresponder nas

indenizações sobre locaçãu tit:sautol' lzada ele fonogramas, na forma e

na proporção previamente ajustada.

Art. 92 - Em toda utilização pública de obra

IIterá.ria, artístici:! ou científica, leQalmente protegida no país,

ou em sua divulgação escrita ou sonora, será obrigatorialmente in

dicado, ainda que abreviadamente, o nome ou pseudônimo conhecido do

autor ou autores e respectivo intérprete, salvo quando a natureza

do contrato dispensaI a indicação ou, ainda, convenção entre as

partes.

§ 12 _ Excetuam-se. do disposto neste artigo os

progra.mas sonoros e)Cclusivamente musica.is, sem qualquer formei. de

locução ou propaganda comercial.

§ 22 - Quando, em programas radiodi fundidos, não

couber a mençã.o a que se refere este artigo, no transcurso do pru

grama, os nomes dos autores e intérpretes deverão ser mencionados
no início ou no fecho dele.

§ 32 - Quando em reproduções fonográficas outras

que discos (fi tas magnéticas, fios, compact ...discs, disc-lasers e

assemelhados) não couber a indicàção dos nomes dos autores e intér

pretes, diretamente sobre seu suporte material, a mesma deverá ser

feita no invólucro ou embalagem que o acompanhe.

liação dos produtores fonográficos, artistas intérpretes e execu

tantes, às aS.::iociações respectivas.

Al't. 12 _ A proteção concedida por esta Lei terá

duração de sessenta (GO) anos, contatados a partir de 31 de dez.em

bro do ano de fixação dos fonogramas, e abrangerá não s6 os direi.

tos do produtor fonográfico, como também os dos artis't8s intérpre

tes e executantes.

Art. 13 - Os princípios regulados nesta Lei não

alteram, de qualquer modo, a proteção dos dir~itos do autor sobre

as obras literárias, artísticas ou científicas.

Art. 14 - Esta Lei entrará em vigor na data de

sua publicaç~o, ab-rogando a Lei n2 4.944/66 e o Decreto ng61.123/67

e revogando todás as disposições que com ela forem incompatíveis.

Os produtores de fonogramas. são protegidos, atu
almente, pela Lei n Q 4.9Q4/66, regulamentada pelo Decreto N2

61.123167. Ambos os dipiomas legais já estão mais que desatuali

zãdos, face as novas demandas trazidas pelo desenvolvimento tecno

lógico, que implica em novas formas de utilização dos bens cultu

rais. Daí porque a necessidade de encaminhar-se Projeto de Lei que
contemple as exigências da contemporaneidade.

A proteção concedida aos produtores fonográficos

encontra-se, por outro lado, vinculada â proteção de criadores in

telectuais, através da legislação referente aos direitos autorais.

Esta vinculação parece-nus indevida, pois os dispositivos que pro

tegem os criadores intelectuais ( autorais, intérpretes e executa!!,

tes >, que são detentores de dire i l:OS de caráter autoral, não são

adequadas à proteção dos produtores ou fabricantes de suportes de

bens culturais, cujos direitos têm um caráter não-autoral exigindo

mais uma proteção de caráter indusb'ial ou mesmo comercial já que

inseridos numa órbita inteiramente diversa· de peculiaridades. Há

que distinguir-se entre a abra e o suporte que a contemj enquanto

aquela é ato de criação, este é-ato de produção, exigindo tratame!!.

to protetivo diverso. O Projeto de Lei n!2 2.951/92, que dispõe so

bre uma nO\la legislação de Direitos Autorais para o pais, já con

templa, acertadamente, esta distinção entre os direItos PTovindos

da criação, cujo caráter é efetivamente autoral, dos direitos pro

vindos da produção/industrialização de suportes de bens intelectu

ais, que não possuem caráter autoral, muito embor~a exijam requisi

tos de proteção que a antiga Lei nQ 4.944/66 está longe de eonce

der.

A Lei NQ 4.944/66 e o Decreto que a regulamentou

não previram por exemplo algumas formas de utilização de fonogra

mas, entre a~ quais sua inclusão e sincronização em obras audiovi

suais, seu aproveitamento em bancos de dados, bem como a sua loca..

ção pública. Fincando circunscrita apenas ao âmbito da execução Pg
blica aqueles dispositivos legai5 ficaram - como ficam - aquém

das exigências da contemporaneidade, que pressupõem novas formas

de utilização. Os produtores fonográficos, assim como os art.1stas
intérpretes e executantes, estão sendo diminuídos na proteção aos

seus direitos, caso continue em vigor a anacrônica ~ei nQ 4.944 1

66. O anacronismo deste diploma fica evidenciado no próprio fato

de, embora dando o canc,ei to de produtor, não trazer o conceito de

produção, bem como alguns outros conceitos indispensáveis à moderna proteção
dos agentes culturais envolvidos na titularidade de obras fonográ

ficas.

Por tais razões justifica-se o encaminhamento do

Sala das Se.ssões em,Ac; , dej)~Il-~OJ 1992.

Art. 10 - Os exemplares reproduzidos de fonogra

ma conterão obrigat.úriamente, qualquer que seja o suporte material
utilizado, a data de fixação daquele e o país em que se realizou.

Art. 11 ... O mandato legal referido no parágrafo

112 do artigo 62 desta Lei conferido mediante o simples ato de fi- Deputado

I/~' (.
"/t:t ):.'A."'" Jt~
;los é enoino Neto.
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"lEGISlACAO CITADA ANEXADA PELA
COORDEHAçAO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS-CeDI

LEI e N• 4.&-4.4 _ DE G DH AUIL
DE lisa

Dlspôe lóbrt a proteçdo a artbtcu,
• rodMtoru dI! jonogramQJ e oroa..
numas dt radlodí/",ão, t dá QutTaI:
provuttncílU.

o PreSidente da República
Faço saber Que o. Congr~!o NacJo

Dal decreta e eu sanetono lo aelUinte
Lei:

Art. l' Cabe exclU!lvament.e ao ar
ttsta, leu mandatí.rl0, .lerde!ro ou 5U
cessor, .. Utulo oneroso ou gl3.I'1I1.O
lmpedlr .. cravação, reproduçao.
lransm1ssJ.o Ou ntr..rumlsslo. pelo~
org&Dílmos dI! radiOdifusão, ou qual..
quer outra forma, de suaa Interpreta
ções e uecuçõea llubUcu paUl. ...
IIIU&II não haja dado .seu pl'ht1o e
exploesso consenUmento.

Art. ~ Pua OI deItai desta let.
entende-se por:

a) artista. o ator, locutor, narra..
dor, declamador, cantor, .:oreóKraro

b.n.rIno, mUsIco ou qualquer outra
pessoll. que interprete ou execute obra
UterarJa, artbUca ou cientificai

b) produtor de fObogramlll ou pro~
dutor fonográ.fico, a pessoa flslca ou
Jurldlea responsbel pela. publlcaçio
de fonocrama. i

C) organJ.IlnOJ de radJocUtuslo, &.li'
empr~su de ridlo e de televisio que
transmitam prOiramal ItlO publlco:

d) fonograma, a fixação, exclusiva
mente &onora, em suporte m&tenal..
dor IOns de uma execuçlo ou da ou..
VOS IOns;

e] reproduçio, a cópJa de looQir&
mu;

f) emf!5sio ou transmlssio, A dlfu
.lo, por mrJo de onda. radlo.eJ6tl'leQ..
de sons ou de sons slncronizadOl OOM
1ma!lens;

11) retran~ml.!isl\o, a emtll~Ao, :llmul...
Ulne. ou posterior de trano;ml.ssio dft
\Jm organismo de radloclifusAo por
outro;

h) pUbllcação, o ato de colüt'u •
<ll5poslção do pUblico cóp1u de foncr
"rama.

. Art. 3', 05 organJsmos de radlodJ...
!tualio poderio realizar fixações cfe..
meras de interpretações li! f' ~ecuç6es

do artista que haja cOMentldo em
sua transmissão, para o único 1tm de
\Jt111u.~I... em em1.uão, pelo número
de vfUJ acordado. ficando obrJ.radOl
• destrul·las lmedlatamente após &
Ultima trans.mlssio autorluda.

Art. ", Cabe, eXC::ltUlvamente, ao
lJrOdutor dI: (cmogramas autorizar, l;lU
llroiblr~lhes a reprodução, ctlnta ou
lndl.T~ta, a trllnsmlssao, a retranm1I!l~

Ao pelos orgamrmos de "adJodJ(USio
e execuçJ.o pUbllca por qualql'l:r meto.

Art, 5'. Cabe aos organismo:; de
:radJodJruslo autorJ:t'lt" ou olrolblr a
l'etrammlssAO, nução e reprodnc:t.o
de SUl.! emissõt',s, bem como & comu~

11lcaçio ao PUblIco, pela televislo, de
l!5uas transmissões em loca.Lt de lre
qUetlcla coletfta. '

Art. 6'. O artista e o prOdutor to..
nograttco tem direlto '\ percepção de
proventos pecunlirio5 por motivo da
utilizaÇão de seus ronogram.... pelos
orgaOlsmos de radlodifusio. bar..'. ~u..
tJet1adt.!l rtcreaUvu ~ ,bene!JtJenlu
boates, casas de dlver&Õe5 e qualSQ'ler
est&beleclmentoll que ubtenham ~e

neUclo direto ou indireto> peja sua
execução publica.

I 1'. Cabe ao produtor fonOK'rfJlco,
mandatArlo ttclto do attllta, perce..
ber do usUOJ'to Da pronntoll pecunl'
rlOl resultante. da eS!euç.i.o pUblica
doa touogramu e reparÜ-IOl com o
&rttsta na forma eatabelfdda D~ li
Clt fi 3' aecuJntH.

I ~. A falta de convenClo entre
.. parta, a metade do produto arn~

cadado dedul1(1u &I despesas, caD~rtl

ao artista qUe naja partlctpado da
l'iXação do (onograma e a outra me..
tade .0 produtor tonOflrUlco.

t 3'. Quando baJa parUatpado da
Ilrll'&ÇAo mais de um iIJ'''',ta. nlo

ezlsta eonvençlo proceder~&e·', na
ll1etermlnaçlo doe proventol, de .COr"
do com .. st!lUlntea normal:

I) dois terÇlH serlu cretUtadOll .."
ln~rprete. entendendo-se como tal o
untar, o conjunto 1'0C&1 ou o arUlb
411l1i!= tIllurar em primeiro plano na'
fmqueta do fonoarama ou, amela,
quando a aravaçlo fOr In.sb'umental,
o dJrelOr da OlQuestra; .

,11)· um terço atr' credItado, em
part~ lium, &OI trlOllCOtl acampa..
nhanLtl e membrOl do cOro:

m) Quando o tnUrprete fOr eon..
junto vocal, a parte a ele devida, nos
t~rmOll do n' I, ler' dIvidida entre
os componente.! em parc:elu IgUI.15,
entreaUea &O d1retor do conjunto,

I 4'. Para o ezeretc10 doi d1re:1tOl
reconl1ecldos Qelta lef, ... orque.~

li DI 'conjuntos l'ocall seno represen...
tadoI ptlw. respecUYOI diretoreJ.

Art. .,.. Na ap1icaç:l.o dOi preceitoli
estabe1ectdOl nuta leI. ter-u-á sem..
pre em v15t& a lua adeqQ.&l;&O ao.
prlnClplOl du CODl'tDQOea Internaelo..
nata destinados A. proter;lo c10 artllta.
do produtor de (OnOlramM • da. or
lan1.Smol da rad1odituRo.

Art. 1'. A proteçio concedida por
eata leI teri a durar;t.o de BO SMlen..
ta) anos, contadOl & partlr de 31 de
deumbro do ano da lJxAÇAo, para 1)1.

fODOIram.&Si da tranamlldo, para as
eml.u6el dOi otltJl1smOl de radIoc:U..
tuslo e da reallsaçlo do etpetieUl01

para as execuç6ea n&o'ttndu ou ra
dlod11undldu.

Art. go. Em lclda dlrol8&çfoo ...,rI
ta ou IOnora de obra l1Wir1&, artll..
tlca ou clenw.tea. letalmente plOte..
alda llO PalI, _, oln1Ia_...t.
1ncUcadD, ainda que abrevl.damente,
o nOltlc ou paeudOnlmo conheeJdo do
autor ou autoreJ e r~peetlYo 1Dtu..
prete, l&!yÓ quando • natureza do
contrato d1ItJfDur a lndtcaç*o ou,
a1Dd&, por OODyenÇlo entre as par
teo.

I 1'. Excetuam-.. U:eJt:a norm. ~
programaa aonoroe; exclUllv&numte
muslcam aetn qualqul!ir fDrma de 10"
cUçAo ou propaganda comercial.

I 2t. No caso de Ylolaçlo do db...
posto ne.te art.1I'o o Infrator ~ abri-

8ado • dlyu!gar a Identidade do au..
tor ou tnt6rprete:

«) em &8 tratando de orcanumos
de radlOd1!us&o. no mesmo hllrl\rtQ
em que houYlr Incorrid.o na lnfr~

por 3 (t:&l dlaa _UU'OI;
b) em 18 tratando d. publlcaçlo

~~~~ ~:'~ift1:&:i~edj~~
nal, de J:rande ctrcui&çio, do domief
lil) do edlt.or oU produtor, por 3 Ctrts)
vQeS conaecuUl'U.

I 3'. Na falta d. repara,çAo. prlfll..
ta. no pariarafo anterior, dentro da
30' (trinta) d1u do recebimento da
comUiileac;1o, por Mctito, do ofendido.
"rá lmPQIt. .. lndmlz&çlo prttl'ilta.
DO art. 1.653.00 C6dlI:o Cl.u.

Art. 10. O prlnclplo rqula40 n..•
ta lei Dfoo altera, de qualquet modo,
• proteçlo do dtrelto do autor' aObrt
.. obru arUlt1eM, l1terú1U OU clm...
tWC8I.

Art. 11. O Poder ExeCUUl'D reeu1&'"
mm.tará eltÁ' lei dentro üe DO (no

1'Inta) d1aa da lua pubUca.lo.

Parqrato mUco. Na resuJamft1ta..
çlo aerAo lneluldlUl as d1J~~ dOi
Decretai DI. 4.71KJ, de %2 de janeiro
de Ig2(; 5.4:J2, de 18 de Julho de 1021
e 1.023, de 17 de maJo de 1PJ2, a ela
apllcánil. .

Art. 12. _ leI entrará em. naar
Da data de lua pubUcaçio, r.,OI8dU
&li dllP08Iç6ee em COJltrirlo.

B1aIIIJe, 5 de abril de 1805; H6' de.
Indlpendonct& e 711' da llO\lúbllca.

B. CAlmLtO B....oo
Jf.. de 84

DECRETO N' tJl.123 - 111 l' DI
, ACOsTo nl: 1987

Rlgllltl'lf1t'nta a Lei 719 4.g44. dI! " dl!l'
abril de J9M, qUt1 dl.~ sõb~ a
11rotl"Çdo a artl.tttIl, prodvtorl!1 de
lonoçm17n4s e Drganbmo. de radio
df/tudo..~ - _ ..

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

PROJETO DE LEI N° 3.456, DE 1992
(Do Sr. José Genolno)

E5ta~elece compensação pecuniária pelos direitos auto

rais e de propriedadê intelectual não percebidos em

~azão da reprodução privada de fonogramas, videofon~
gramas e demais suportes contendo obras inte lectuais

protég1das.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI NQ 5.430, DE 1990)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1'1 - Fica estahelec ida, aos autol'es, intérpre

tes, executantes e demais tituleres de" direi tos autorais e de

propriedade intelectual, uma remuneração compensatória pelos di
reitos deixados de perceber pelos mesmos, em razão da reprodução

privada de suas obras intelectuais contidas em fonogramas, vide!!
fonogramas e outros suportes mecânicos audiovisuais.

• Art. 22 - Para os efeitos desta lei, considera-se:

I - reprodução - a copiagem de suportes audiovisu
ais, por qualquer meio, visando sua multiplicação;

I I - suporte - quaisquer meios mecânicos de fixação
e reprodução analógica ou digi tal, de sons e imagens, ex! steli

tes ou ainda por inventar, tais como discos, fi tas magnéticas
compact-discs, video-discs, ou assemelhados;

III - c6pia privada - B reprodução de fonograma, vi
deofonograma ou de otrra sonora ou audiovisual, feita a partir de
quaisquer suportes.. para uso exclusivamente privado;

IV - devedore.:
a) os fabricantes no Brasil, de equipamentos, apare

lhos e materiais que permitam a reprodução prevista no art. 1l2;

b) os que comercializarem tais equipamentos, apare _

lhos e materiais, quando os mesmos forem importados com finalid!.
de de comércio.

V - Credores:

a) Dl; autores das obras incluídas em fonogramas, vi
deofonogramas e outros suportes sonoros ou audiovisuais passív~

is de reproduçllo privada;

b) os editores destas obras comprovadamente titula
res das mesmas, Quando expressamente autorizados a partilhar das
receitas criadas pela presente lei;

c) os produtores oe fonogramas e videofonogramas;
d) os intérpretes e executantes cujas atuaç~es te-

nham sido fixadas em fonogramas. videofonograllBs ou outros supor
tes sonoros ou audiovisuais passíveis de reprodução privada.

VI - equipamentos e aparelhos de fixaç§o e reprodu-
ção audiovisual - quaisquer equipamentos e aparelhos destinados

à gravação e ou reprodução de suportes sonoros ou audiovisuais ,

tais como gravadores de fita magnética de qualquer espécie ou b!
tola, toca-di.seos cClmuns, toca-discos a laser, videocassetes de
qualquer espécie ou bitola, video-discos e assemelhados;

VII - materiais de fixação e reprodução audiovisual _
quaisquer suportes virgens destinados à gravaçl!o e reproduçlo de
sons e imagens, tais como:

a) fitas magnéticas para audio em formato "cassete";
b) fitas magnéticas para audio t em formato rolo com

largura de 1/4 de pDlegada;

c) fita. magnética. audiovi.uai. para videoca••ete
em formato VHS, de qualquer bi tola;

d) fita. magnética. para audio formato DAT ( Digital
Audio Tape );

e) dIscos com leitura a las!r, que possibilitem gra
vaçi!o de sons e ír.18gens ( l'erasebles CD's" ).
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Art. 3Q - P. remuneração compen~atória estabelecida

na presente lei terá por base a incidência de um percentual,

ser acrescido ao preço final dos equipamentos, aparelhos e mat~

riais destinados à fixaç~o e reprodução sanora ou audiovisual,

nd seguite forma:
- equipamentos·e aparelhos de fixação e repro-

dução sonora: 2% (dois pOI cento) sobre a preço ae tahela do

fabricantej

11 - equipamentos e aparelhos de fixação e repro-

dução audiovisual: 4% (quatro por cento) sobr~ o preço de tabe

la do fabricantej

III - materiais de fixaç~o e reprodução sonora: 3%

(três por cento) sohre o preço de tahela do fabricantej

IV - materiais de fixação e reprodução audiovisu-

al: 6% (seis por cento) sobre o preço de tabela do fabricante.

§ lQ - No caso de equipamentos, aparelhos e materi

ais importados, os percentuais de cada um dos itens previstos

no lIcaput" desLe artigo serão aplicados sohre o preço de venda

ao consumidor.

§ 22 - Excluem-se no disposto neste artigo os equi

pamentos, aparelhos e materiais de fixação e reprodução sonora

ou audiovisual dp uso estritamente profissional, tais como:

aJ yravadores de som multi-pistas, anal6gicos ou dl

gitais, com um mínimo de oito canais;

b) videocassetes profissionais com bitola de uma P.Q.

legada ou em formato Beta;

c) fitas magn~ticas de audio, com bitola de uma, d.,!!

as ou meia polegadas, para uso em gravadores muI ti-pistas pro

t' issianais;

d) fitas magnéticas específicas para gravaç~o digi

tal de sons ou imagens;

e) fitas magnéticas audiovisuais para videocassetes

profissionais com bitola em uma polegada ou em formato Beta.

Art. ljQ - A apuração dos valores devidos a título

da remuneração compensatória estabelecida nesta J ei será mensal

e terá por base a incidência dos percentuais fixados no artigo

anterior sobre o volume das vendas de aparelhos, equipamentos e

materiais de fixação e reprodução sonora, realizado no período,

pelos fabricantes destes produtos ou por quem os tenha importa

do com fins de comercialização.

§ lº - Para aferição do volume das vendas referido

no "caput" deste artigo, serão considerados 05 balancetes men

sais dos deved.ores, seus mapas de venda e comprovantes de reco

lhimento do ICMS, bem como quaisquer outros documentos contábe

is exigíveis pelos credores, ou seus representantes legais, pa

ra o correto cálculo de seus créditos.

§ 29 - Obr igam-se os devedores a facultar, aos cr.§.

dores ou seus representantes legais, o acesso a todos os docu

mentos contãbels relacionados à aferição de créditos de que tr"ê.

ta o parágrafo anterior.

§ 32 - A recusa ou omissão dos devedores na apr!

sentaçi'!o dos documentos e comprovantes contábeis sulicitados P!:,

los credores, importa em má-fé com relação às quantias devidas

apuradas posteriurm'ente.
Art. 51:! - As quantias devidas aos credores, calcu-

ladas de acordo com o disposto no artigo anterior, serão pagas

num prazo máximo de 30 dias ap6s o período correspondente à af~

rição.
Art. 62 - .os valores devidos aos credores, não pa

gos no prazo fixado, serão objeto de correção monetária, acres

cida de juros, com base no padrão adotado para as obrigações f~

cais.

§ 112 - O atraso no pagamento dos valores devidos ,

quando superior a ,3 (três) meses, sujeitará os devedores, além

dn cumprimento ao disposto no "caput lt deste artigo, à obrigação

de indenizar os devedores por danos materiais.

§ 2'Q - A indenização disposta no parágrafo ante-
rior corresponderá a 100% (cem por cento) sobre os créditos ap~

rados, devidamente corrigidos e acrescidos de juros, nos termos
. deste 'artigo.

JUSTIFICATI A

Os compositores, intérpretes e músicos, bem como os

demais titulares de direitos autorais estão sendo vítimas de

grande eva~ão nas suas receitas financeiras, em razão da copia

gem doméstica de suas obras. Estima-se que, hoje em dia, 70 por

cento das fitas virges vendidas têm como objetivo a reprodução
privada de obras fixadas em discos, fitas, etc, fenômeno que ta~

bém a"tinge as obras audiovisuais, já que a copiagem privada de~

tas ohras também atinge altos números, desde o advento do vide.Q.

cassete dOlTléstico.

A evasão de receita é clara: cada copla doméstica

de disco, fita, video ou filme. corresponde à subtração de um

exemplar original colocado à venda legalment.e pelos criadores,

quando não de mais exemplares. A cópia privada, portanto, sub

trai dos titulares das obras a receita autoral a que teriam di

reito pela venda das mesmas - sendo também um fator de evasão

fiscal - já que a diminuição de exemplares legalmente comercia

l izados implica num recolhimento menor de tributos. A matéria,

portanto, atinge os direitos particulares dos titulares das o

bras reproduzidas, mas também tem um impacto social a conside

rar, dada à evasão de receitas tributárias púnlicas.

Em nossos dias, o impacto econômico negativo da co

piagem privada denominada internacionalmente como "home taping "

chega a ser maior Que o fenômeno da pirataria. Enquanto a pira

taria é ílicito civil e penal, dispondo de meios legais para ser

enquadrada e combatida, a cópia privada vem diminuindo a rece!

ta da indústria de bens culturais e dos titulares de obras, sem

que possa ser considerada diretamente como uma contrafação. Daí

porq~.e não poder ser proibida ou vedada, sendo cabível, entre 

tanto, que se estabeleçam formas de compensação aos ti tulares
das obras reproduzidas, já que, queiramos ou não, a cópia pri

vada não deixa de ser uma forma direta de apropriação de bens

de terceiros, a exigir reparação econômica.

Estima-se que a evasão de receitas em razão da cop.!.

agem privada de ohras Já atinja a indústria de bens culturais

em a~rox:irrradamente 35%, número esse que tende a aumentar. Por

esta raz~o, muitos países, entre os quais a França, Itália, H.,2.

landa, Espanha e outros, já adotaram legislação que estabelece

compensação pecuniária aos titulares das obras reproduzidas do

mesticamente. O Projeto ora apresentado segue os princípios e

a mecânica destas legislações pioneiras, ou seja: estabelece a

compensação a partir de uma taxa a ser acrescida ao preço fi

nal dos equipamentos ( toca-discos, gravadores, etc ) e mater..!.

ais ( fitas virgens de audio e video, etc) destinados ao uso

~stritamente doméstico. Esta taxa, a ser cobrada dos fabrican

tes e importadores destes equipamentos e materiais, será rate~

da e distribuída entre os titulares de obras intelectuais pas

síveis de reprodução doméstica, na forma entre eles convencilJ

naoa, de acordo com o princíp.io de exclusivldade disposto na

Carta Magna de 1988 ( art. 5º, incisos XXVII e XXVIII ).

o projeto isenta de taxação os equipamentos e mate

rla~s destinados ao uso profissional, já que seria contra-sen

so onerar a própria indústria de bens culturais, na produção

de novas obras. Entendemos que a modernidade das relações no

setor da comunicação passa estritamente pelo respeito à propr!

edade intelectual ( que é um bem móvel ) e pelo atendimento às

novas demandas originadas pela tJesenvolvimento tecnolÓgico.Ne~

se sentido, não podemos deixar desatendidos os reclamos dos s.!
tores profissionais envolvidos na produção de bens culturais:

tanto a indústria fonográfica, cinematográfica ou videográfica

como os criadores intelectuais, anseiam pela promulgação de n~

vos diplomas legais que lhes garantam o respeito e a devida r~

muneração pelo uso de seus bens e obras. Nesse sentido, as le

gislações da Espanha, Holanda, Itália e Fraflça, que estabele _

cem compensação pecuniária pela copiagem privada de bens inte

lectuais, apontam na direção de uma solução n~o somente justa
sob o aspecto legal, como também moderno I quanto ao fato de a

tender a uma demanda nova, causada pela massificação dos recu!.
sos tecnológicos a nível doméstico e privado.

Por fim, impõe-se a aprovação de dispositivos como

os propostos neste projeto, não só para fazer a necessária jU!

tiça pecuniária aos titulares das obras reproduzidas domestic,ª

mente, como também para evitar que estes titulares, na falta

da compensação a que fazem jus, se valham de suas prerrogati

va~ constitucionais para slmplesmente PIoibir a coplagem domé~
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tica de suas obras - o Que catlsaria incontornável trans.te"rno

jurídico I de proporção incalCLlJ ável.

Sala das sessõeS'f".m ..~ ,4 D~} Q-&l~.{qI{L

/ ,,// l t \.·,úiM!
Deputado) sê h'OINO NETO

T-SP

"LEGISUCAO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGiSLATIVOS-CeDI

CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

Título 11

DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

CapItulo I
DOS DIREITOS E DEVERES INDMDUNS E COLETIVOS

Art. 5- Tod05 sâo 19uaís perante a Jej, sem disUnçào de quaJ~
qu~r natureza, g!lm~tin.do-~. aos brastleiros e aos egtrangelros
~e~ldentes n~ Pais a InvIOlabilidade, do dírelto á vida. à liberdade.
a Igualdade. a seguranç<1 e a proPriedade. nos termos seguintes:

•• - ••••• ~- ••••••••••• ~ ••••••••••••••• _ •••••••••• 0 ••0. 0' __ •••••••••

XXVII - JOS autores pertence o direito exclusivo de utilíla
çâo. publtcação ou reproduçáo de suas obras. transmissivf!1 aos
herdeiros pelo tempo que a lei fIXar;

XXVIII - são assegurados. nos termos da lei:

a) _a proteçáo as partícipaçoes Individuais em obras cole.
tivas e a reprodução da imagem e voz humanas. inclwsive nas
ativIdades desportivas;

b) o direito de fiscalízaçâo do aprowltamenlo econômico
das ?b~a5 que cr!arem ou de que partíclparem aos criadores.
aos, Interpretes e as respectivas represenL:lçães sindicais e asso.
clahv8s;.............................................................~ ...
................................... .

(ÀS COMISSOES
E TRIBUTACÃO;

ART. 24, lI).

PROJETO DE LEI N° 3.460, DE 1992
(Do Sr. Jackson Pereira)

Loncede isenção dos Impostos sobre Produtos Industrializados
e sobre Importação de Produtos Estrangeiros aos equipamentos
de segurança para veículos, quando importados pelas montado
ras.

DE ECONOMI~ InDÜSTRIA E COM~RCIO; DE FINANCAS
E DE CONSTITUICiO E JUSTICA E DE REDACÃO(ART.54)

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

\ (i.1.,::. Ficam iS2ntos dos Impostos sobr~ Produtos

IP I T

(,~ql..\ i p'Õlm('l:nt DS

~:; o b I" (':~ Produto!:;

V("~ícl,llo~::.

fld.C ion':i.1 y

f;:\1:> I" i c .:\n t: e~::· ('I:

seguran~a dos veículDs de fabricaç~o nacional.

i~rt " ')0
/. . Pod~r Executivo baixar~ ato normativo

di~:,PCl~:;ix:ivo<;; d(~:~;;t,':'. lei" df!:n'cl"o do PI",':I,";;~O d("~ :30 <tl"int,':'.) di,':\s"



Janeiro de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Quinta-feira 28 1911

1f/:i f!.·ntlrc\ em vigor na data de sua

pub 1 i ca(j:~;{o ,.

do PI'·im(·:·:ir·D

produzindo 05 efeitos ~u~ lhe s~o prdprios a part ir

d i,'Õ( dCl 0:>~elrc: Íc io filCdc.?ilrq\,~:;ub~:;(7:qi.if!::nte..

rwt. 49 I~E:vogam-·sf:" di ';r)osiG:'C:E'~:; E'm c:ontr::::irin.

JUSTiFICACÃO

A ind0stria nacional de veÍculDs automotores ainda

n~o se encontra devidamente aparelhada para oferecer um padr~o de

I
., .,

seguran~a ceSeJave1

d(7.'senvolv i do~;;. ..

d(7:nt 1"0 d:::\~;;.
,., d

conc(~p(j:,':\O . os

fun cl clmen t c\ 1 rE':side

exatamente no fato de que as montadoras sediadas em territdrio

n~\c i on ,,:\ 1 d i f:; P 'i) f:,' In d f:: ~::·(=:9 ur ,':\ n G: a

aperfei~oados quanto os fabricados e utilizados no exterior .. l a

importa~~o desses componentes p considerada inviável

'·:'.1tD Cl.!.sto que resulta da carga t Ir i b u t: ::Iil" i ,':\ i nc i dent:<-::

A conseqU&ncia natural desta defici&ncia { o alto

índice de acidentes fatais nas rodovias brasileiras y ocorridas em

decorr&ncia de falhas mecânicas nos dispositivDs de segurança.

p ,':\lr::1\ C it,u' um exemplo bem elucidativo em

re1aç~o ao tema. nos países europeus os veículos destinadDs aD

transporte de cargas e de passageiros devem estar equipados em

caráter obrigatdrio. com o sistema de freio antiblocante para

maior prevenç~o de acidentes ..

CumPI'·(:/:. po i ~;7 ressaltar que o País acaba pagando

um ;:! 1 t (J preço em raz~o do atraso tecnold9icCl na ~rodu~~o de

equipamentos mais eficientes. no intuito de oferecer 1rI,':\ i OI"

11~; 1.1 ::Álr i O~:; dos; Com bas.e em daclc)~;

estat Íst icos y temos que conviver anualmente com mais de 10 mil
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acidentes fatais e 35 mil feridos s6 nas rodovias federais do

t,:\mbém outros

fatores ql,l(';- devem se,'" 1(,;-v<:,d()5 em\c d(,;-!5SeS elevado!5

(ndices: a precariedade da conservaçio da malha rodovi~ria, as

falhas humanas e Otltros tantos. ~ imperioso, por~m, reconhecer

que pelo menos metade do total desses ·sinistros poderia ser

(~'v it; ada, que os ve(culos fossem dotados de

equipamentos mais aprimorados na preserva~io das condi;~es de

Com o objetivo de trazer uma contribuj~io ao

equacionamento do problema, apresentamos o projeto em apre;o,

conc~~dendo rsenç:f:\o de IPI e do i mpost l1 df:~ i mport aç:~~o aos

equipamentos de seguran~a importados pelas montadoras para serem

adaptados aos ve(culos de fabricaçio nacional.

Esperamos com tal medida pelo menos reduzir as

proporç~es do problema que se verifica no País.

Por tais raz~es, contamos com o apoio dos ilustres

Congresso Nacional

de dezembro

ela

de :1.992.
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PROJETO DE LEI N° 3.467, DE 1992
(Do Sr. Lourival Freitas)

Quinta-feira 28 1913

Assegura a concessão de serviços de rádio e televisão edu
cativa às universidades federais e dá outras providências.

(ÀS COMISSOES DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS; DE CIENCIA
E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA; E DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO(ART.54) - ART.24, 11).

o :ONGRESSO NACIDNAL decreta:

5, f,? Fica Un i ver'!:; i d<;,df:~~;

Federais constitu{das sob a forma de autarquias ou funda~ges a

concessâo de servi~os de ridio e televisâo Educativa.

ClU t OI" f,l a inst itui~~es mencionadas no

caput deste art iso independe da abertura de edital y observadas

normas estabelecidas no Cddigo Brasileiro de
'f 1 "o,ii:: ii:':cnml,ln \CaçOi:'!:o,,;. d i <,;;c: i p 0:, i n ê\ ê\

Nas local idades onde j~ se encontre em

opera~io canal de rádio e televisic educativa. c cumprimento do

disposto nesta lei dependerá de disponibilidade no Plano de

Di",tribl..liij:f:{O clf.-~ Can;:',is,. cêüH:mclo <:10 órf,lão Cro)ll1Pf:~tf..'nte, cio podf.~lr

Execut!vo realizar as alteraç~es necessárias para garantir as

concess~2s previstas no art igo primeiro.

As Universidades Federais gozario de

emissoras de TV a cabo. desde que observado o cariter de TV
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As Universidades Federais fario a

responsiveis pela orienta~âo 1nt €-~l ec:t u<:\ 1

exercerâo o controle administrativo das ent idades previstas

nesta lei r por decisio de colegiados especialmente constituídos

para o cumprimento desse obJetIVO.

investimentos e outras despesas

decorrentes da concessâo dE servl~os dE r~dio e televisio

ed~cat iva às Universidades Federais correrâo por conta de

d Ci t :::1. (;: ~::; (.:.~ ~;; I':~' ~~:. ;:) (.:.~ c :' .j':" i c: ~:... ~:; c: C) n::> i ~J n <:\ d ~:\ 'S~ fi (:) Or:;: c\ ri) f:~ n t C) d <:\ LJ n i ~'i~<:) P (it I" <:\ o

€~·~~r·c{cio segtli:1te ~ aprovaç:~o cJa PY'eSerlte lei"

i~I" t. 6f.~ Executivo regulamentar~ o

disposto nesta 1ei no prazo de noventa dias de sua publ ic:a~âo.

Esta lei entra em vigor na data de sua

Art. 89 Revogam-se as di5POsi~~€5 em c:ontr~rio.

221 da Constituiçâo Federal

sue a produ;âo e a programa~âo das emissoras de r~dio e

cI €·~n t 1" f:'~ ou t r os , princípios de

preferincia a finalidades educativas, artísticas, culturais e

n fo~- l)l<:\ t i o,,'~:\ !:" bem como à promo~âo da cultura nacional

regional e estimulo à produçio ihdependente sue objetive sua

di vu 1 gac:::'új ..

Ver i f i c:a-s€-~, que, com rar (ssime\s

EXC:E~~es, tais pressupostos deixam de ser observados pelas

(+;'111 i ~:;~;;CW<:I!; cl(+:- t f.~1 (,,:;v; s~{o bl~ <:15 j '1 €,~ j n:\~:, T c:uJ ,:\ pr",'()c:uP<:IÇ:~~O pr i mor di <:1
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- ?or que nio afirmar exclusiva tem sido a de natureza

comercial. na forma;io de grandes lucros para.

conquista~ maior poder econ3mico e pol{tico.

com

A fQrma~io de redes nacionais de televisio.

caminho trilhado pela quase total idade das entidades do setor.

confirma o seu interesse predominantemente Econ8mico. uma vez

<:: u(~ r (~f(~l" i d :;:\ forma associativa produz.

vantagens nos SEUS resultados financeiros e empresariais. em

contrapart ida a um sério compromet imento da cultura nacional e,

sobretudo. regional.
Quando prevalece a qUEstio econ8mica. aviltam-se

cult:urais

informativas. Criam-se. por consegUintE~

divuI9a~~o massiva.

modelos padronizados

nas mais diferentes ~reas do Pa(s.

impostos pelos costumes e interesses dos

principais oentros econ8mic:os. exatamente os elaboradores da

chamada produ~io de imbito nacional.

percentuais m{nimos de programa~io dE caritEr regional. para

atender ao princ{plo constitucional da rEgional iza;io.

qUE as emissoras de televisio

·mantEnham o compromisso de oferecer programa~io capaz de

contribuir efetivamente para a valorlza~iD dos elementos

culturais e art{sticos da sua regiio. para a melhoria dos

n(veis educacionais e a plena consc:ient iza~âo dos mais diversos

segmentos da popula;âo.

'I" Ct!" n ~:~ .... ~:; (.:.:. i ;np r (+:sc in d ;' '..1(·,:,1 c Dml.1n i c!:::I.c!(:;:S

disponham de ~oas alternativas nesse sentic!D. para o qu~:,' O~;

canais de ~V Educat iva cumprem perfeitamente esse papel.

evidentemente. desde que administrados sob elevados padr3es de

fi:·f i a:: i (~n c i a 11
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As Un:versidades Federais, face ~ excel~ncia de

notório

POI"

governamentais nesse sentido, nas ~ltimas décadas, estâo aptas

em benef(cio da

nosso p~ojeto assegura a concessGo de

canal de ~elevisâo educat iva ~s Universidades Federais, as

~uais farâo a devida indica~âo dos ~esponsáveis pela orienta~Go

in te 1 (~'c t I.J.:::\ 1 ;:: ont 1~0'l E'

df.: c:olf.:~:) i ado~::·

especialmente constitu{dos para tal Pin,:,1 idadf::,

também contribuirá para a consecu~âo do objetivo maior, qual

seja, ofe~ec2r programa~âo televisiva direcionada para os reais

E:stanlOS COflvictos d fi: q 11 f:; nos S'> a i n i c: i :cd: i v<':, ,

<:,

necessar:a acolhida nesta Casa e, posteriormente, no ~3(~nad<:J

"lt:G1SlAC~O CtTr"·.~. ! ~·~~Y.~.DA PElA
",~,ORDENAÇAo [J~ ES':~~(;S ;..~.jiSLATIVOS'CeDI'·

,."

CONSTITUIÇAO
.. #,.,. " - ..

Título VIII
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DA ORDEM SOCIAL

Quinta-feira 28 1917

.................. lO ..

Capítulo IV
DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Art. 2 t 8. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvi
mento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológicas.

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. '> lo ~ ..

Capítulo V
DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

Art. 220. A manifestação do pensai, "lento, a criação, a expres
são e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo
não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta
Constituição.

Art. 221. A produção e a programação das emissoras de
rádio e televisão atenderão aos seguintes princípios:

I - preferência' a finalidades educativas, artísticas, cultu
rais e. informativas;

11 - promoção da cultura nacional e regional e estímulo
à produção independente que objetive sua divulgação;

UI - regionalização da produção cultural, artística e jorna
lística, conforme percentuais estabelecidos em lei;

IV - respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e
da famOia.

• .. .. .. .. .. .. .. .. lo ..

Lm N9. 4:.11'1 - DE 27 DIl AGOsTO
n 1962

Parta vetadGa ~lo Pruidtmte da Re
JJ1ibUco , maRtida, ~lo Congru'o
NGCknuJl, cio Projeto que ,e trau
101'm0K "«I Lei Rf '.11'1, de 2'1 de
tJI16Ro ela D62 <qa úutitui o Có
digo BrtJlUejJ'o ela 7'elecomuJlica
ÇI'JU) •

Pa90 a&ber que o COngresao Nacio
nal manteve e eu promulgo, nos ter
mos do art. 'lO, I 39, da const1tu1çlo
Pederal· e do art. 3f, Item In, do
Ato Ad1C1on&I, OI seguinte. diapoIi
t11'011 d& Lei n' 4:.11'1, de 2'1 de 116510
de 1SI62:

-Art. 3t OI atos internacionais de
natureza "adaatNcaUva entr&rio em
v1IOl' na. data .tabelec1d& em lUa
pubUcaçio d8P01a de aprmadot pelo
PreI.ldeDte d& aepdbUca <art. 21. ai)"
••••••••••••••••••••••••• •• " ••• lo> ". 11 •••

"Art. '9 ........................................
I 29 Os contrl&toa de conceaalo. as

autorizaÇÕeS e penniss6es serio in
terpret&dOll • executadOs de ae6rdo
com as detln100ea vigentes na época
em que OI mesmOll tenham aldo cele
bradOS ou uped1dOll".

"Art. 99 O conselho Nac10rW de
Telecomunicações ao planejar o Sis
tema. Nacional de· Tel8Camunlcaç6ea,
discriminará OI troncos e os centros
prlncipaia de telecomunlcaç6ea.

I 19 Na d\lcr1m1naclo a que .. re
fer.. êste artiro aerÃo tncluidal. na.
medida du. J)OIIIdbWdades e conVI
nifnc1aa entre 011 eentrol princlpa1a. de
teIIcomun lta"'.· &i" C&P1W da- BIP6
bl1ca. I as aaDlta16 de toelOB 011· ...
tadOll • TtnU6riOII.

I 29 O OODIelho N&e1ODal de Tele
comUD1cac;6es estabelecer' lia priori
dades, aeaundo && quais .. proCeder'
à 1nItaolaçlo dOll troncos e rades do
Sistema Nac10nal de Telecomunica
ç6e1~' •

..Art. 10. •••••••••••••••••••••••••
1 - ~ ..•........••...•••...•••...•
cd ••••••••••••••dos- tronc:cNI •••• 'I

"Art. 1•.....••.••.•..••....••...••
· ...e competencla ..diretamente su
bordinada ..o Presidente da ReI"Ú
bllca".......................................

"Art. 15. . ..••...............••••.

a) •••••••••••••••••••••••••••••••••
• • • • • • • • • • • • • • •• peasoa escolhida en-
tre os membrOll de seu Gabinete ou••· ~ .
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"pt. 23 .
•... como diretor. técnico. cOOlultor.
advogado. perito. acloD1fllla. ootlsta.
debenturiata. sócio ou assalariado.
nem tio POUCO ter qualquer Interêsse
direito ou indireto na manufatura ou
venda de matéria apl1cável a teleco
mUDicaçio".

......................... ~.. , .

.) de 3 <tr65) representantes dOi pelo maior partido de oposlçlo. com
3 (tr!s) matores part.ldoe pol1tiCOl. se- representaçào n.. CAmaTa doa Deplol
gundo a respectl.. repreaentu.çlo na tados.
CAmara doa DePutadoa no iníclo da I 2~ Oa repreaentantes dOi partidos
leglslat·ura. indicado~ pela dlreçAo poUt.lcos de que trata este artigo se
nacional de cada agremlaçio. rio indicados até ao <trinta) dl_ apos

II dos. o Inicio de cada leglalatur .
troncos .
•• .peasoa escolhld.. entre OI membros
de seu QablDete ou "Ark 18 ..

..) do Diretor Geral do Departa- e • ••_a_1m
:I -Art. H. •.....uuau es ........

mento Nacional de TelecomUDica..A..... DO du que _10ft o forem __..--r. "
sem direito a voto. ........ Paráarafo ÚDlco. Será de doll anOl •• •-_••

apenas o primeiro mandato doa mem- ..
brOl lndlcadOl nu alineaa b e ob-
Ml'Vado o cllIpoeto no I 29 do arUio •••••••.•••••••• -- - - • - •• - •••••••••
anterior".

I 1~ se os tr61 paorUdOl a que se
refere a alinea "e" eltiveram todOl
apoiando o QOverno. o partido de me
nor representaçlo ser, subatltuldo

PROJETO DE LEI N° 3.475, DE 1992
(Do Sr. Aroldo Cedraz)

Dispõe sobre a definição de espaços territoriais.a

serem protegidos como unidades de conservação e pre

servação ecológica a nível municipal e dá outras

providências.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N9 2.892, DE 1992)

o CONGRESSO' NACIONAL decreta:

Art. 1Q Dentro do princ{pio de que o meio ambiente

deve ser conservado e assegurado a toda a coletiYidade F e de

C) desenvolvimento econômico S·QC i <:\ 1 deVE: bE:r

compatibilizado c:om a manutenção do E~quil{I:H'io E:cológicCJ f2'

com ct conservação da Clual idade amb iental F o Poder Pl.Íbl icCJ

municipal:

I definirá espaços t el' r i t OI" i a i b

representativos serem especialmente protegidos como

unidades de conservaç:io e preservaçio eCQ16~icaF totalizando

pejo menos 10% (dez por cento~ da área total do Mu~ic{pio;
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, , ,
11 - ordenara e controlara o parcelamento, o uso

e a ocupaç:ão do !:;.olo urbano e r"lral, e a <.'\dequaç;ão d':\5

atividades sócio-econômicas às imposiç:Ses do equil{brio

e\mb i en t a I , respeitadas as d iretr' izes e as compet€:'nc. ias

federais, regionais e estaduais;

III disciplinará, . o .. rigor, a local i zaç:~ío

industrial, visando proteger as 'reas habitacionais, de UHO

agrícola de preservaç:ão ambiental, lo-:-V i t ando-se

contaminaç:ão do e\r, da cigua e do solo pela c'missão de

poluentes;

IV promoverá programas de capacitaç;ão da

coletividade para ,':\ defesa do meio ambiente, garantindo c:\

participaç:ão c omun i t ár i a no planejamento,

vigilância de atividades que visem à proteç:ão, recIlP€l'aç;ão

ou melhoria da qualidade ambiental;

v - incluirá necessar'iamente no plano diretor,

instrumento básico da pol {t ica de desenvolvimento urL",(no,

nos' termos do art. 182 da Constituiç:ão Federal, alÉ'm do

zoneamento ambiental, medidas programas

conservaç:ão, a recuperaç:ão e a preservaç:ão dos recursos

naturais.

Art. 2 g As Iln i dades c/e conservaç;ão def i fi i da!:> a

nível municipal, em conformidade com o disposto no inciso I

do art. 1Q , poderão ser classificadas como:
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I - Áreas de Proteção Ambiental;

11 - Estações Ecológicas;

111 - Parques Municipais;

IV - Áreas de Relevante Interesse Ecológico;

V - Florestas Municipais;

VI - Reservas Extrat ivistas.

,s 1 Sõ1 As !,An idades de c::onservação d isposla!:> l1E.'ste

artigo serão criadas por ato do Poder Executivo municipal,

sendo ~... (':"\1 t E'r'ação e c\ 5upr essão pe-:'rm i t i das !:',oment e ato ravÉ's

de lei, de acordo com o estatuído no inciso 111 do art. 225

da Constituição Federal.

,s 2 lõZ Do ato da criação constar'io selJS limite:!:>

geogr'ficos p o drgão ou entidade respons'vel por su~

administração.

Art. 3 Sõ1 Na porcentagem mínima da 'rea do Muni~ípiD

a ser protegida na forma de unidades de conservação,

conformE' disposto no inciso I do art. 1 9 , poderão ser

incluídas as ~lorestas e demais ~ormas de vegetaçio r.atural

consideradas de preservação permanente nos termo~ do art. 2u

da Lei n Sõl 4.771/65, que ·institui o novo C6digo Florestal·,

modificado pela Lei n la 7.803/89.

Art. 4 Sõ1 () Poder ExeclJt ivo r'f~gulamentar' E.'!i>ta lei

no prazo de 90 (noventa) dias de sua publicação.
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Art. 5 Q Esta lei entra em vigor na data de ~1ua

publicaç:âo.

Art. 6 Q Revogam-se as disposiç:ões em contrário.

JUSTIfICACÃO

det ot aIáreada

Ao elaborarmos este projeto de lei r preocupamo-nos

em f'i>~ar atribuiç:ões concretas aos Municípios em relaç:ão i\

política ambiental.

Estabelecendo

'Município r pelo menos 10% será protegido na forma Je

unidades de conservaç:ãor garantimos um verdadeiro avanç:o no

qUE.' tange à manutenç:ão da c1iver"sidade biológica no

território nacional e ao desenvolvimento sustentável.

Contribuímos efetivamente r tambim, quando exigimos

que C) plano diretor municipal inclua o zoneamento ambit;.'ntal

e outras medidas visando à proteç:ão do meio ambiente.

O Município i a unidade de planejamento atravis da

q~al tim-se mais possibilidades de consecu,ão de uma

verdadeira pqlítica ambiental.

Esperamos que os Senhores Parlamentares entendam a

importincia da aprovaç:ão dest~ proposiç:ão.

Sala das Sessões, em/l/89~

,.

Cedraz
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"lEGISlACAO CITADA ANEXADA PFlA
~"jORDEi~AÇAo DE ESTUDeS LEGlSLATIVOS- (,eLJI

CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988
.................................................................... lo ..

Título 111

DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO
..... ~ ...............•..•.....•...••.••.... _.............•..•...••

Capítulo 11
DA UNIÃO

.•.........•.........•...•..........•.....•..•.~ _ .

Art. 21. Compete à União:
..... ~"'" _..-.. _.- -.._ -. 'O.- ._ _ _.••••_ .

xx - instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano,
inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos;

Título VII

D. \ ORDEM ECONÔMICA E ANANCEIRA

.................... lo ..

Capítulo n
DA POLÍTICA URBANA

Art. 182. A política de desenvoMmento urbano, executada
pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas
em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das
funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habi
tantes.

§ 1'" O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal,
obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes, é
o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expan
são urbana.

§ 2'" A propriedade urbana cumpre sua função social
quando atende às exigências fundamentais de ordenação da
cidade expressas no plano diretor.

Janeiro de 1993
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§ 39 As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas
com prévia e justa Indenização em dinheiro.

§ 4'1 É facultado ao Poder Público municipal, mediante
lei específica para área incluída no plano diretor, exigir, nos
termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edifica
do, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado
aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de:

I - parcelamento ou edificação compulsórios;

D - imposto sobre a propriedade predial e territorial urba
na progressivo no tempo;

111 - desapropriação com pagamento mediante títulos da
dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado
Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas
anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indeni
zação e os juros legais.

Art. 183. Aquele qúe possuir como sua área urbana de até
duzentos e cinqüenta metros quadrados, por cinco anos, ininter-
ruptamente e sem oposição, utilizando· é\ para sua moradia ou
de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja
proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

§ ] 9 O título de domínio e a concessão de uso serão
conferidos ao homem ou li mulher, ou <: ambos. independen
temente do estado civil.

§ 2'1 Esse direito não seid reconhecido ao mesmo possui·
dor mais de uma velo

§ 3'1 Os imóveis p::rbHcos não s~r~.(l adquiridos por usuca
pião.

Capitulo m
DA POLÍTICA A.GRjCOLA E FUNDIÁRIA

E DA REFORMA AGRÁRlA.............................................................- .. ' -' "" - ...

Título VIII

DA ORDEM SOCli\l.

Capítulo VI
DO MEIO AMBIENTE

Arte 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologica
mente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial
à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes
e futuras gerações.

§ I'? Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe
ao Poder Público:

Quinta-feira 28 1923
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I - preservar e restaurar os processos ecológicos essen
ciais e prover o manejo ecol~gico das espécies e ecossistemas;

11 - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio
genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa
e manipulação de material genético;

11I - definir, em todas as unidades da Federação, espaços
territoriais e seus componentes a serem especialmente prote
gidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente atra
vés de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integri
dade dos atributos que justifiquem sua proteção;

IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou
atividade potencialmente causadora de significativa degradação
do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que
se dará publicidade;

V - controlar a produção, a comercialização e o emprego
de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para
a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente;

VI - promover a educação ambiental em todos os níveis
de ensino e a conscientização pública para a preservação do
meio ambiente;

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da
lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica,
provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais
a crueldade.

§ 29 Aquele que explorar recursos minerais fica ob.rigado
a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução
técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da
lei.

§ 39 As condutas e atividades consideradas lesivas ao
meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídi
cas, a sanções penais e administrativas, independentemente da
obrigação de reparar os danos causados.

§ 49 A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica,
a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira
são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da
lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio
ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.

§ 59 São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas
pelos Estados, por ações discriminatórias, necessárias à prote
ção dos ec<:,ssistemas naturais.

§ 6; As usinas que operem com reator nuclear deverão
ter sua localização definida em lei federal, sem o que não poderão
ser instaladas.

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

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. - ..
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LEI N.o 4.771, DE 15 DE SETEMBRO DE 1965

Institui o novo Código Florestal

Art. 1.° ...;.. As fiorestas existentes no território nacional e as demais for
mas de vegetação, reconhecidas de utilidade ks terras que revestem, são
beJlS de interesse comum a todos os habitantes do Pais, exercendo-se os
direitos de propriedade, com as limitações que a legislação em geral e espe
cialmente esta lei estabelecem.

Parágrafo único - As ações ou omissões contrárias ks disposições deste
Código na utilização e exploração das fiorestas são consideradas uso nocivo
da propriedade (art. 302, XI b, do Código de Procasso Civil).

Art. 2.° - Consideram-se de preservação permanente, pelo s6 efeito des
ta Lei, as fiorestas e demais formas de vegetação natural situadas (1):

a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nivel
mais alto em faixa marginal cuja largura minima seja:

1) de 30 (trinta) metros para os cursos d'água de menos de 10 (dez)
metros de largura; .

2) de 50 (cinqüenta) metros para os cursos d'água que tenham de
10 (dez) a 50 (cInqüenta) metros de largura;

3) de 100 (cem) metros para ôS cursos d'água que tenham de 50 (cin
qüenta) a 200 (duzentos) metros de largura;

4) de 200 (duzentos) metros para os cursos d'água que tenham de 200
(duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura;

5) de 500 (quinhentos) metros para os cursos d'água que tenham lar
gura superior a 600 (se1scentos) metros;

Ited6çlo da ..Unea a dada pela 'Lei n.0 7.803/89

b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou
artificiais;

c) na.s nascentes, ainda que Intermitentes e nos chamados ·olhos
d'água", qualquer que seja a sua situação topográfica, num raio minlmo
do 50 (cinqüenta) metros de largura;

Reda.çlo da 1l1nee. c: dadll pela Lei n.o 7.803/89

d) no topo de morros, montes, montanhas e serras;

e) nas encostas ou partes destas, com declivIdade superior a 450
, equi

valente a 100% na 11nha de maior declive;
f) nas re.stingas, como fixadoras de dunas ou establl1zadoras de man

gues;
I) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura

do relevo, em faixa. nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções hori
zontais;

h) em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer
que seja a vegetação.

Parágrafo único - No caso de ãreas urbanas, assim entendidas 1I3
compreendidas nos perímetros urbanos definidos por lei municipal, e nas
regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, em todo o território abran
gido, observar-se-á o disposto nos respectivos planos diretores e leis de
uso do solo, respeitados os princípios e limites a que se refere este artigtl.

Redsçl.o das alineaa C. h e parágrafo dada pela Lei n.O 7.803/8)
.......................................................................................................................................
. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

(l) Vej& artigo 18 11& Lei n.o 6.1138/81
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PROJETO DE LEI N. 3.484, DE 1992
(Do Sr. Geraldo Alckmin Filho)

Dispõe sobre as condições a serem aplicadas as demandas

judiciais relativas à previdência social.

(As COMISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAM!LIA; E DE CONS

TITUIÇÂO E JUSTIÇA E DE REDAÇÂO - ART. 24, 11)

C Congresso Nacl0nal decreta:

Art. lQ O art. 128 ca Leí nQ 8.213~ de 24 de

Julho de 1991~ passa a vlgcrar 2creSC1GD do s2guinte paràgrafo

único:
11 Ar t . 128 .........................•....•..••.

Paràgrafo Unico. O disoos~o no caput aplica-

se às demandas judiciais de valor supe-ior a Cr$ 1.000.000~OO

um milh~o de cruzeiros ) e i~ferio~ ~ Cr$ 3.000.000~OO três

milhbes de cruzei.ros)~ desde que autorizado pelo Procurador

Estadual do Instituto Nacinal de Seguro Social - INSS. 11

2Q Esta Lei entra em vigor na data de

sua publicaç:lo.

contrário.

Art. Revogam-se as

JUSTIFICAÇ~O

disposiçtJes em

A proposiç~o Que ora encaminhamos objetiva

estabelecer novas regras para o atendimento das demandas

judiciais referentes ao sistema previdenciàr10 geral.

Atualmente. as quest~es judicias de valor até

Cr$ 1 ffiilh~o ( valor de julho de 1991, hoje equiv~lente a Cr$ 28
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) , obedecem ao rito sumarissimo e o seu pagamento n~o

está condicionando à ordem de apresentaç~o do precat6rio. Acima

desse mont.ante, aplicam-se os critérios usuais referentes à

execuç~o cont.ra a Fazenóa Pública.

Em virtude da lentid~o com que as questÔes

judiciais s~o resolvidas no ~mbito da previdência social,

consideramos pertinente propor que o critério a ser imprimido ao

rito processual e ao SEU pagamento seja agilizado. Assi.m,

sugerimos que as demandas judiciais entre Cr$ 1 milh~o (Cr$ 28

milhôes atuais e Cr$ 3 milhôes ( hoje, Cr$ 84 milhOes )

obeóeçam t.ambém ao rito sumarissimo, fiquem isentas de custas e

tenham seus pagamentos e}~ecLltados independentemente de

precat6rio. Para atender aos interesses dos beneficiários, bem

como da previdência social, advogamos que esse rito privilegiado

seja aplicado somente quando receber a anu~ncia da Procuradoria

Estadual do INSS.

A forma de escalonamento que propomos n~o

propiciará nenhum ganho extravagante ou fraudulento por uarte dos

segurados. Ela permitirá. isso sim, uma atuaç~o em prol dos

interesses dos aposentados e pensionistas, sem prejuizo para o

sistema. Nesse sentido, cumpre lembrar Que a CP! da fraude

regist.rou a necessidade de se combat.er as quadrilhas que atuam na

previdência social e, em momento algum, foi levantad~ a hipótese

de retardar o andamento da execuç~o dos processos daqueles que

lutam pelo correto reconhecimento de seus direitos.
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Esperamos, assim, contar com o acolhimento

dos nobres menb;os desta Casa.

~,~Deputado O~O ALCKMIN FILHO

-.I

Sala das SesseJes, em '2- \ 1\1... \ ç 'L

~ ,-----

LEGISLACAO CITADA, ANEXADA PELA COORDENACAO
DAS COMISSOES PERMANENTES

La" 1.213.* 2." ,ulho" J~l.

~ lObre ....... .. lIenefIcioI da,..vidhdaSodaJ. dA outrM prcwIdbcIIL

--- -- ---

'ItnJL01V
DAS DISPOSIÇOES FINAIS ETRANSI'I'6RIAS

----------

PROJETO DE LEI N°. 3.485, DE 1992
(Do Sr. Geraldo Alckmin Filho)

Altera o artigo 213 da Lei n9 6.015, de 31 de dezembro

de 1973, que "dispõe sobre os registros públicos e dá

outra' '5ncias 11 •

(A COMIS6AU DE CONSTITUIÇAo E JUSTIÇA E DE REDAÇAo 

ART. 24, 11)
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o CONGRESSO NACIONAL decreta;

Quinta-feira 28 1929

;rt. 19 - O § 29 do Art. 213 da Lei 6.015, de 31 de

dezembro de 1973. passa a vigorar com a seguinte reda~âo~
u 01''" t Ir ~.:.~:t ~3 Ir li .. " U ti ti .. li' II li .. Ir ti ti li rr .. li U .. H ti ...... li ti n If ti " ..

§ 29 - Se da ret ifica~io resultar altera~io

da descri~io das divisas ou da ~rea do
imdvel. serao citados. para se manisfestarem
sobre o requerimento. em dez dias. todos os
confrontantes. facultada ao Juiz a cita~io do
alienante ou ·seus·sucessores. Nâo havendo
oposi~âo. e sendo o requerimento instru(do
com planta e memorial descrito da propriedade
que j IJ.st i f' i que . o pecl i do de n:.·t i f i caç:~'o. D
juiz dispensará a real iza~âD de vistoria
jud (c i ;;\1."

Art. 2Q - Esta lei entra em vigor
na data de sua plJ.bl ica~âo.

Art. 3Q ~ Revogam-se as disposi~~es

em contrário. especialmente a Lei 8.180 de 18
de mar~o de 1991.

,jU~3TIF I CAÇ;r.,O

" ., " I ':l 1 )0' " Co " (-a"':'·:' .., <:1;..':' Lr.:-.·, é)~H5/73h c: e 1 ('~ I" I Cl i'it. C ~~ V I !:; a (' a c o m a n (. T ... <. t,; <:\ lo, ""

8180/91. fica compromet ida se permaneCE"r a obriga~âo de

o juiz semprE" citar o alienante. Convim que seja ao Julgador dada

a oportunidade de fazê-lo. se aCFE"ditar nE"cessário. A permanecer

a atual reda~âD do Art. 213, muitas vezes a lide se prolongari em

demasia. com gastos ln0teis ~ara local izar um alienante cu

imp~~··-se como nlEdicla c:ie

aperfeiçoamento da atividade do Judici~rio e. para tal. peço o

(ii...C!<MIM FILHO
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LEGISLACÃO CITADA, ANEXADA PELA COORDENACÃO
DAS COMISSOES PERMANENTES

LEI N.o 6.015 - DE 31 DE DIZE1!BKO
DI 1978

Dispõe 60bre OI t'eflistrol público' e
cfd outTal provfd~ncftu

- - - - -

Art. 113. Se o teor dO registro nlío
exprlm1r a verdade, podem o preju
dicado reclamar sua retlflcaçlo, por
meio de processo próprlo.

LEI D- 6.180 •de 18 de -.xço de 1991.

Dispensa a reallzaclo de vlatorla judicial na
hlpOtCle que níencfona.

Lei:

o P Jl E S I D E N T E D °A li E P tJ • L oi C A
Faço saber que o Congrcs.so Nacional decreta e eu sanciono a~JUime

ArÚo - O § :za do art. 213 da LeI n« 6.015, de 31 de dezembro de 1973. Passa
a vigorar com aseguinte redaçAo:

"ArL213- • _

de 1991;

f 20- Se da retificaçAo resultar alteraçlo da descriçio das divisas. OU da Area
do imOveI, serio citados, para se manifestarem sobre o requerimento, em dez dias, todos os
confrontantes e o alienante ou seus sucessores, NiO havendo oposição, e sendo o requerimento
instruído com planta e memorial descritivo da propriedade que justifique o pedido de
retificação, o JUIZ dispenSará a realizaçlo de vistoria judicial~

ArL 20- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçlo.

Art. 3D - Revogam-se as disposiçOe em contrário.

Bras! la, em 18 de lIIU'ÇO

FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho

1700 da'lndependência e 103° da República.
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o SR. PRESIDENTE (Waldir Pires) - Passa-se ao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Edésio Passos.

O SR. EDÉSIO PASSOS (Bloco Parlamentar Democrá
tico - PRo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~S

e Srs. Deputados, é de suma importância o programa de com
bate à fome apresentado pelo Partido dos Trabalhadores por
intermédio de nosso Presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.
Trata-se de um programa de segurança alimentar, elaborado
pelo Governo paralelo, já divulgado amplamente e em mãos
do Governo Federal.

O Partido dos Trabalhadores realizará uma grande cara
vana no mês de maio que percorrerá 51 Municípios do interior
brasileiro, a partir de Garanhuns, em Pernambuco, até Vi
cente de Carvalho, Guarujá, em São Paulo.

Manifestou o Senhor Presidente da República interesse
em discutir essa matéria com o Presidente do nosso partido
no próximo dia 2. Mas tal reunião infelizmente não se efeti
vará, a não ser depois dos dias 6 e 7 de fevereiro, quando
o Partido dos Trabalhadores realizará uma reunião nacional
em São Paulo, para examinar novamente a sua postura diante
do Governo Itamar Franco, os desdobramentos relativos a
essa questão e mais especificamente a postura do Governo
Itamar diante do Partido dos Trabalhadores.

A nomeação de Luíza Erundina para a Secretaria da
Administração sem contar com a concordância da Direção
Nacional do Partido dos Trabalhadores revela que Itamar
Franco adota uma postura antiética nas relações político-par
tidárias. O Presidente do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, tinha
solicitado aos Líderes do Governo no Senado Federal e na
Câmara que não colocassem o partido em situação de cons
trangimento, convidando seus dirigentes ou suas personali
dades para integrar o Governo Federal.

É sabido que o PT adotou a linha de oposição ao Governo
Itamar, mas não se trata de uma oposição cega. Na Câmara
Federal, não ignoramos os projetos de interesse social, político
e econômico que beneficiem amplos setores da população.
Essa foi nossa posição na votação do projeto do ajuste fiscal,
em que colocamos como condição essencial a destinação de
recursos do IPMF para as áreas sociais (habitação, educação,
saúde, alimentação, entre outras). Mas o convite a Luíza Erun
dina, numa afronta ao Presidente do PT e à sua Direção
Nacional, além de ser um equívoco político, determinará o
distanciamento do PT do Governo Federal, e a desconfiança
política se instalará nas relações entre 11m partido de oposição
e o Governo Federal. Somente existirão perdas em decor
rência desse erro político do Governo Itamar.

Quanto ao PT, a posição da maioria dos Parlamentares
Federais é pelo afastamento definitivo de Luíza Erundina,
por não ter S. Ex. respeitado a decisão da Direção Nacional,
por ter afrontado a Presidência Nacional do PT, por ter-se
recusado a discutir a questão democraticamente nas instâncias
partidárias e por colocar o seu projeto político-pessoal acima
dos interesses da grande massa de trabalhadores que o partido
representa. Historicamente o PT tem sido rigoroso com seus
Parlamentares e dirigentes que desrespeitam suas decisões.
Essa marca petista de rigoroso controle da ação de represen
tantes institucionais é uma das principais características do
partido e que o tem fortalecido perante seus membros e a
opinião pública.

Como pessoa, Luíza Erundina pode decidir livremente
o que considera melhor para si. Mas como integrante de um
partido deve respeitar suas decisões, que são adotadas através
da democracia, pelo voto majoritário dos seus integrantes.
O Partido dos Trabalhadores permanecerá com sua coerência,
pela ação política diretamente ligada aos setores oprimidos
e explorados da população, na defesa dos interesses nacionais
e na consolidação de nossa democracia, contra a miséria e
a fome, mantendo sua linha de disciplina partidária, que visa
a assegurar procedimentos democráticos e unitários, condição
essencial para que os objetivos sejam atendidos nos' planos
político, econômico, social e cultural.

Assim sendo, é evidente que o Presidente do nosso par
tido discutirá com o Governo Federal um plano no sentido
de se encontrar uma solução para a segurança alimentar do
povo oprimido e explorado. É evidente também que o Partido
dos Trabalhadores distingue perfeitamente na ação política
o processo de confiança existente entre partes que querem
atingir objetivos porventura comuns. Não é possível que, ao
mesmo tempo em que o Presidente da República acena para
o PT com a intenção de discutir planos que objetivem a defesa
dos interesses da Nação e do povo, S. Ex. tente afrontar
o partido com medidas políticas que não servem ao entendi
mento e podem levar à ruptura e ao desentendimento.

Espero que o Governo Itamar Franco reveja essa postura
equivocada, esse erro político, e passe a adotar uma atitude
ética nas relações políticas, pois foi o que determinou o grande
movimento nacional pelo impeachment, que o levou à Presi
dência da República.

O SR. CARLOS SANTANA (Bloco Parlamentar Demo
crático - RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
S~S e Srs. Parlamentares, desde lOh da manhã, estamos na
sala da Liderança do PMDB tentando fechar um acordo acerca
do Projeto de Modernização dos Portos. Entendemos que
os trabalhadores, com o art. 74 do projeto aprovado pela
Câmara por acordo - é o que dizem - nada mais têm a
perder. O Senado emendou o projeto, corrigindo o erro que
deveria estar sendo assumido por esta Casa. No entanto, que
rem derrubar as emendas apresentadas.

Verificamos, nas matérias de jornais trazidas por alguns
companheiros, que já está havendo negociação direta entre
trabalhadores e empresários, e é nesta relação que devemos
apostar. Foi feito acordo em Suape, em Pernambuco, em
Vitória, no Espírito Santo; e em Angra dos Reis e em Sepetiba,
no Rio de Janeiro. É dessa relação de modernidade que a
sociedade e nós estamos necessitando. Alega-se a existência
do monopólio dos trabalhadores, mas ao mesmo tempo, pre
tende-se criar o monopólio dos empresários.

Sr. Presidente, não queremos o confronto e repetimos
que os trabalhadores já não têm mais nada a perder. Uma
legislação de 100 anos foi jogada abaixo com o art. 74 do
projeto aprovado nesta Casa. Por isso, estamos tentando che
gar a um acordo acerca de quatro emendas do Senado, apesar
de alguns estarem achando que isso é impossível. A relação
entre empresários e trabalhadores portuários sempre foi difí
cil, mas agora estão conseguindo chegar a um acordo. Por
que não apostamos nessa relação? Por que não aceitamos
que a negociação deve ser direta? E o Estado diz que nós,
trabalhadores, somos os culpados.

Sr. Presidente, não estou falando na condição de Depu
tado, mas na de operário, de peão que sou. Muitos vêm dos
seus Estados e cidades longínguas, como Salvador, cidade
do Presidente que ora dirige os nossos trabalhos, ou do Rio
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de Janeiro, etc., tentar ganhar uma migalha para se manter.
Na América Latina houve várias mudanças, mas os trabalha
dores continuam em dificuldades.

Viajei por oito países da Europa e quando aqui cheguei
as pessoas me perguntavam: "Qual o modelo que você quer
implantar?" Se a economia do Brasil fosse semelhante à dos
países da Europa, o modelo alemão seria o mais eficaz para
o País. Mas isso não ocorre, e aqui a relação de trabalho
é escrava.

Por isso, as Lideranças, às 15h, devem tentar chegar a
um acordo que impeça que os trabalhadores percam mais
ainda do que já perderam.

O SR. JORGE UEQUED (Bloco Parlamentar Democrá
tico - RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr~s

e Srs. Deputados, os acontecimentos políticos dos últimos
dias, como o convite feito pelo Presidente da República a
uma militante do PT para ocupar um cargo elevado no Go
verno Federal, mostram às claras o que é o presidencialismo.

Não há dúvida de que o Dr. Itamar Franco é um homem
honrado, que procura exercer com dignidade e eficiência a
função, que a sociedade lhe deu agora, de Presidente da Repú
blica. Mas o que está por trás de tudo isso, do desespero
em que vivem as Lideranças do PT devido às dúvidas existen
tes, em alguns setores do partido acerca de participar ou não
do Governo é o sistema presidencialista.

Igual história viveu o meu partido, o PSDB, quando o
nefasto e de triste memória Presidente Collor convidou algu
mas lideranças do partido para integrarem o Governo. A defe
sa da tese da governabilidade e da participa~ão para ajudar
a corrigir deficiências e aprimorar o Governo fez com que
algumas pessoas aceitassem participar daquele nefasto Gover
no. Não se pode comparar o convite feito pelo Senhor Presi
dente Itamar Franco às lideranças do PT com o convite feito
por Collor a lideranças do PSDB.

Mas por trás de tudo isso está a índole do presidencia
lismo. Nesse sistema se elege alguém que de;pois deve procurar
obter maioria nas Casas Legislativas, da qual necessita para
governar. E, na busca da maioria e dos quadro8 que a orien
tam, o Presidente comete violências contra os partidos polí
ticos.

Bem diferente é o parlamentarismo, porqui: nesse sistema
ninguém chega ao exercício do poder sem antes ter consoli
dado atrás de si uma maioria parlamentar. E a maioria não
se faz eventualmente, para atender aos ans4;"ios de quem che
gou à Presidência da República. A maioria parlamentar, de
acordo com um programa, produz o gabine.te, ao contrário
do que ocorre no presidencialismo, em que \ün homem pode
chegar ao poder - e já temos prova disso, no caso do Sr.
Fernando Collor - sem partido político e sem maioria. E,
no poder, precisa arregimentar de toda e qu!:\lquer força para
consolidar a maioria. É a barganha do presidencialismo; é
a queda-de-braço entre o Presidente e os partidos políticos;
é a força de quem tem a caneta contra aqueles que tentam
organizar partidos políticos. No presidencialismo os partidos
nunca serão fortes, porque a necessidade de o Presidente
ter maioria vai solapando a vida partidária.

Ontem o PSDB sofreu; hoje o PT sofre na carne a índole
do presidencialismo, ou seja, obter a maioria de qualquer
maneira, para poder governar.

Como homem íntegro e honrado, o Presidente Itamar
Franco deve seguir as normas do presidencialismo. Os fatos
levam aqueles que querem um sistema partidário forte a ter
consciência, pois o que consolida partidos fortes é o sistema

parlamentarista de governo. E ele que determina a pessoa
que ocupará o governo, a qual já terá maioria para governar
e para lhe dar sustentação. E, quando perde a sustentação
da maioria, cai o gabinete. tê a sociedade vai em busca de
uma nova maioria, de um novo projeto e de um novo programa
para poder governar.

O PT sorve hoje o cálice amargo que o PSDB sorveu
quando algumas de suas lideranças participavam do Governo.
Menos amargo é o cálice do PT, porque ele é sorvido na
gestão de um homem digno, que está no poder em busca
de aprimorar as relações entre a sociedade e o Estado.

O preside~cialismo é duro para a organização partidária
e sofrido para os que querem estruturar partidos. Isso acontece
agora e continuará ocorrendo enquanto o País viver sob a
égide desse sistema de governo, que invíabiliza os partidos
políticos, a formação de quadros nos partidos e a forma de
fidelidade partidária.

Para os partidos que querem organizar-se há um caminho
a seguir no dia 21 de abril: levar suas lideranças a votarem
no parlamentarismo.

Era o que tinha a dizer.

O Sr. Tilden Santiago - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Waldir Pires) - Tem V. Ex~ a
palavra.

O SR. TILDEN SANTIAGO (Bloco Parlamentar Demo
crático - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
solicito a transcrição nos Anais da Câmara dos Deputados
do artigo publicado na edição de hoje do jornal Folha de
S. Paulo, assinado pelo colega jornalista Jânio de Freitas.

Nesse artigo, respeitando a personalidade política de Luí
za Erundina, o jornalista mostra que gestos, como o praticado
por ela, solapam a existência de partidos políticos consistentes
que venham a construir a democracia em nosso País.

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORADOR:

O GESTO DISPENSÁVEL

Os desafios têm algo de sedutor. É da natureza deles.
Um traço tão forte, sobretudo quando o desafio se opõe a
algum tipo de poder. que quase sempre obscurece os demais
aspectos importantes da cena de que é parte.

- À irritação do PT mais rígido, Luíza Erundina pode con
trapor a vasta simpatia que envolve o seu desacato a Lula
e à direção do partido. Mesmo entre os petistas notáveis,
como Eduardo Suplicy, José Genoíno, Aluizio Mercadante,
não falta quem use de muito mais ênfase ao defendê-la do
que ao fazer algum reparo à sua atitude. Por exemplo, ao
fato de incorporar-se à equipe ministerial sem dar à direção
partidária, sequer, uma informação antecipatória.

Por mais simpático que possa ser, porque desafio, nem
por isso o tipo de atitude adotado por Erundina deixa de
inscrever-se entre as causas da falta de fisionomia, sempre
tão criticada, dos partidos brasileiros. Por 48 votos a 3, o
Diretório Nacional do PT decidiu que o partido não integraria
o Governo Itamar Franco. Uma decisão assim implica o com
promisso de todos os filiados ao partido, seja ele qual for.
O comportamento ético e partidariamente correto, portanto,
exigia de Erundina uma consulta ou um comunicado ao parti
do, sobre sua disposição de aceitar o convite para incorporar-se
ao governo. Em caso de reação negativa, tanto poderia abrir
uma dissidência, caso dispusesse de apoios internos para isso,
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corno retirar-se do partido. Poderia, aliás, liberar-se pela desfi
liação antes mesmo da consulta.

A atitude de Erundina reduziu-se a um gesto de indisci
plina. Não há o que o diferencie das práticas individualistas
que fazem a bagunça dos partidos brasileiros, nos quais o
voto parlamentar não tem compromisso com a orientação
e nem mesmo com o programa partidário. Não é por outro
motivo que a realidade desastrosa perdura tanto: os partidos
brasileiros não passam de grêmios eleitorais, onde indivíduos
ou grupelhos agem segundo interesse momentâneos de cada
um deles.

É verdade que no PT e no PSDB há algum esforço contra
o descompromisso e a bagunça. Mas a posição do próprio
PT diante do Governo Itamar Franco é ilustrativa do quanto
os próprios dirigentes partidários são muito mais apegados
ao individualismo do que ao partidarismo. Lula diz que o
PT não apóia o governo, nem lhe faz oposição, definindo-se
diante de cada fato governamental. O Líder do Partido na
Câmara, Vladimir Palmeira, define a posição petista corno
de oposição inflexível. Na bancada por ele teoricamente orien
tada, o governo tem contado com apoio explícito, mesmo
quando se trata de onerar os assalariados com mais impostos.
Qual é a posição do PT? Depende do petista que responda.

Correntes internas são inevitáveis nos partidos, e lité ben
fazejas. Mas, se não têm em comum o respeito aos princípios
partidários, não passam de grupelhos em disputa pelo poder
interno. Alguns parlamentares dão ao PT relevância serr\ igual,
entre os partidos, aos princípios que fundamentam o combate
às imoralidades administrativas. O próprio Lula, porém, per
mitiu-se dar proteção a Jacob Bittar, à época integrante do
seu grúpo petista, contra a denúncia do também petista Anto
nio da Costa Santos, segundo a qual o então Prefeito de Cam
pinas fizera uma aliança negocista com Quércia e a empreiteira
Mendes Jr. Pouco depois, Bittar passava um recibo da denún
cia, deixando o PT para aderir a Quércia e tornar-se um
cavalo de Tróia do quercismo no PDT de Brizola. Para Lula
e a direção do PT, bastou fingir que nada viram, para evitar
que o reconhecimento do grave erro os prejudicasse no con
fronto dos grupelhos.

Os partidos ainda estão aquém de partidos por estas coi
sas. Entre as quais figura, agora, a dispensável e imprevisível
contribuição de Erundina.

oSR. PRESIDENTE (Waldir Pires) - Concedo a palavra
ao Sr. Agostinho Valente.

o SR. AGOSTINHO VALENTE (Bloco Parlamentar De
mocrático - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr's e Srs. Deputados, a ex-Prefeita de São Paulo, Luíza Erun
dina, recebeu um convite do Presidente da República e ama
nhã será nomeada Ministra-Chefe da Secretaria de Adminis
tração Federal.

O fato, além de suscitar questões internas em nosso par
tido quanto à disciplina de seus filiados, sacudiu a opinião
pública. Dentro e fora do partido, todos estão manifestando
suas opiniões. Alguns militantes estão indignados com a supos
ta indisciplina da ex-Prefeita; outros (entre os quais faço um
esforço para estar) entendem o gesto de Luíza Erundina.

Oviamente, as questões pertinentes ao PT serão tratadas
no fórum e tempo certos - acredito que na próxima reunião
do diretório, nos dias 6 e 7 de fevereiro. Mas não posso deixar
de fazer uma observação sobre o convite e a nomeação da
companheira Luíza Erundina, tomando por base seu passado

político, sua contnbuição para a organização dos trabalha
dores e para a presença deles na vida política.

É até desnecessário fazer um breve histórico da impor
tância dessa mulher à frente da mais importante capital do
nosso País, uma das mais importantes cidades do mundo,
onde tivemos o teste definitivo para mostrar que os trabalha
dores podem fazer parte, em igualdade com todos os cidadãos,
da vida política do País. Eles deram prova disso em São Paulo,
e o farão em várias outras cidades onde vamos repetir esse
teste.

São mais de cinqüenta ou sessenta prefeitos a honrar
os trabalhadores que neles votaram. Há também aqueles que
respeitam o PT e depositaram sua confiança nos prefeitos
e nos Deputados Federais do partido. Honraremos os votos
que nos elegeram e que levaram os nossos candidatos às prefei
turas de várias cidades.

Como disse, SI. Presidente, quero reservar-me para, den
tro do meu partido, disc~tir o enquadramento de Luíza Erun
dina. Mas não aceito que se saia por aí a dizer que estamos
de tacape na mão para decepar sua cabeça e para discipliná-la,
como se estivéssemos numa falange ou num clube muito fecha-.
do, onde a lei que impera é a do terrorrismo. Nos dias 6
e 7 de fevereiro, irei à reunião do diretório do meu partido
exigir que ele trate Luíza Erundina com a grandeza que o
País e que o Governo Federal a estão tratando.

Sr. Presidente, como ainda não quero falar publicamente
de assunto que espero seja resolvido dentro do meu partido,
falarei da Ministra. Tão logo chega Luíza Erundina, duas
coisas salutares acontecem na política. Decente, honesta,
transparente, claríssima nos seus gestos e nos seus atos, Luíza
Erundina logo disse que é candidata ao Governo do Estado
de São Paulo. E por que assim não seria? Não reconheço
que Olívio Dutra é um candidato ao Governo do Rio Grande
do Sul? Não reconheço que o ex-Prefeito de Vitória é poten
cialmente nosso candidato ao Governo do Estado do Espírito
Santo? A franqueza de Luíza Erundina provocou a manifes
tação do Presidente da República - e talvez tenha S. Ex·
sentido um pequeno ciúme, o que é natural, pois S. Ex' deve
disciplinar seu corpo de Ministros.

E qual não foi nossa surpresa ao sabermos que dois terços
dos Ministros do Governo Itamar Franco são candidatos a
alguma coisa! Longe de ser um açodamento, isso é o resultado
palpável de que o Ministério de Itamar Franco está dando
certo, fato comprovado pelas pesquisas. E agora mais duas
mulheres, pelo seu passado, vão também aumentar a credibi
lidade do Governo.

Vejo a imprensa divulgar que o Presidente da República
está puxando as orelhas de Luíza Erundina. Ledo engano.
É absurda a interpretação que a mídia dá a essa questão.
O Presidente apenas disse que quer seu Ministério afeto a
questões ministeriais, e não deixou de reconhecer as quali
dades das pessoas que convidou para compor o seu Governo.

Outra coisa certa que Luíza Erundina já fez foi levantar
a discussão da estabilidade do funcionalismo público. Ora,
Sr. Presidente, sou um Deputado eleito pelos funcionários
públicos, com muitos votos, e aqui represento o funcionali.smo
da minha região. Mas sempre disse aos meus companheIros:
vamos discutir profundamente o que é certo e o que não
é certo na Constituição, até para obrigar as outras classes
a também discutirem seus direitos, às vezes direitos aber
rantes.

Para que serve aos nossos funcionários públicos a estabili
dade da maneira como determinam os diplomas legais do
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País? É um direito postiço, um direito falso. Meus compa
nheiros do funcionalismo público têm um temor exagerado
relativamente a essa questão que Luíza Erundina levantou.
A estabilidade pouco serve para a vida e a carreira de um
funcionário público. Já se provou na prática que ela foi neces
sária em décadas passadas, quando os políticos perseguiam
funcionários públicos. Mas hoje, com a representação dos
funcionários atuando verticalmente na vida pública em todo
o Brasil, esse é um temor sem sentido.

Foi bom Luíza Erundina nos desafiar a discutir essa ques
tão. Poderá fazer com que os conservadores discutam o sigilo
bancário, outro direito postiço. Todas as vezes em que falamos
no sigilo bancário, a direita tenta proteger esse falso direito.
O princípio do direito, o erga omnes, é para todos, para quem
o usufrui, para quem se sente prejudicado, que pode reclamar
em qualquer instância da Justiça.

Não vejo por que o atual Governo, que prometeu não
deixar que se cometam injustiças contra qualquer trabalhador
brasileiro, não pode inaugurar uma discussão nova e moderna
sobre essa questão. Já prenuncio que Luíza Erundina vai resol
ver várias dificuldades que nós, do funcionalismo público,
temos no relacionamento com os diplomas legais ou com o
nosso patronato. Tenho certeza de que, como em São Paulo,
o seu trabalho vai dar resultado.

Espero também, Sr. Presidente, que a economista Yeda
Crusius tenha contribuições sensatas a dar. No momento em
que afastamos do Governo um Presidente que não administrou
o País ~ muito pelo contrário, roubou-o - e no momento
em que assume um Presidente decente, cada partido deve
dar sua quota, a fim de evitarmos os problemas por que esta
mos passando.

Deputada Irma Passoni, sei que esse assunto a aborrece
de certa maneira, mas - volto a dizer - não vou falar muito
sobre ele.

Sr. Presidente, amanhã estarei na posse de Luíza Erun
dina portando na lapela o distintivo da minha Casa, a Câmara
dos Deputados, e também a estrela do meu partido, e quero
para Luíza Erundina todo o respeito que merece pelos doze
anos no Partido dos Trabalhadores e pelo muito que ela deu
ao partido, e porque o honrou.

oSR. PAULO ROCHA (Bloco Parlamentar Democrático
- PA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr!' e Srs.
Deputados, traz-me a esta Casa a questão da rolagem da
dívida do setor público por meio do uso de cerca de 25 trilhões
de cruzeiros de recursos do FGTS, o que causará graves pro
blemas para os trabalhadores. Por esse motivo, a Central
Única dos Trabalhadores enviou uma carta ao Sr. Presidente
da República, em que se contrapõe ao projeto de lei que
será motivo de discussão nesta Casa.

Quero destacar alguns trechos da carta que revelam o
inconformismo dos trabalhadores na questão do uso do FGTS.
Sabemos que o Fundo de Garantia tem sido manipulado para
atender a interesses políticos, alguns até escusos, em vez de
ser utilizado para atender aos interesses dos trabalhadores
e para resolver os pr<?blemas sociais existentes nas grandes
cidades, principalmente na periferia, onde moram os trabalha
dores. Tais recursos deveriam ser destinados à construção
de moradia popular, ao saneamento básico, e não a interesses
dos grandes grupos econômicos do País.

Diz a carta, entre outras coisas:

"1-A dívida que será objeto de rolagem envolve
25 trilhões de crí.JZeiros de recursos do FGTS, um fundo

dos trabalhadores, que não foram chamados para parti
cipar da formulação do projeto, como aconteceu com
os devedores.

2 - É inadmissível que sejam rolados todos os
valores devidos, sem qualquer pagamento à vista, por
prazos e taxas privilegiadas, enquanto setores do Go
verno reconhecem que não existe dinheiro para paga
mento de saques de contas inativas há mais de três
anos, nem para os saques dos servidores públicos refe
rentesao RJU, ou mesmo para o pagamento das obras
em andamento.

3 - O projeto premia quem não paga, ao propor
cionar melhores condições de pagamento aos devedo
res em relação aos adimplentes. Empréstimos tomados
com prazo de cinco anos poderão ser pagos, por quem
não honrou seus compromissos, em até 30 anos, com
prazos de carência inusitados.

4 - Taxa de juros: é dado tratamento idêntico
à dívida vencida e à vincenda, proporcionando o mesmo
subsídio para a taxa de juros dos valores não pagos,
que eram destinados aos empréstimos originais pela
natureza social do seu objeto. Será sempre melhor não
pagar para se obter rolagem com juros subsidiados.

5 -::- A dívida precisa ser renegociada, mas em
parâmetros menos desfavoráveis, para quem está preci
sando de muito dinheiro, como no FGTS, que tem
compromissos a honrar que somam ma~s de 50 trilhões
de cruzeiros. Não será defensável pedIr aos trabalha
dores que não exerçam seu direito de saque do FGTS
por não ter dinheiro, enquanto se apresentam regras,
para negociação de seus créditos, típicas de perqulá
rio."

Poderíamos listar muitos outros aspectos relativos à ques
tão do FGTS, e quero dizer nesta casa, Sr. Presidente, que
não concordamos com uma proposta de rolagem da dívida
pública que envolva o uso do dinheiro do FGTS, o que causará
graves prejuízos para a classe trabalhadora, principalmente
com relação aos direitos já conquistados, como a possibilidade
de retirar o dinheiro do Fundo de Garantia, bem como para
os funcionários públicos, que, com o rombo do FGTS, não
terão assegurado o direito de sacar o dinheiro depositado
nas contas inativas.

Era o que tinha a dizer o sentido de me contrapor a
um projeto de lei que trará graves problemas para os trabalha
dores brasileiros.

O SR. CELSO BERNARDI (Bloco Parlamentar-RS. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr!' e Srs. Depu
tados, caso a população da histórica região das Mi~sões fos~e

submetida a um plebiscito sobre qual a obra q~e Julg~ maIS
necessária para alavancar o desenvolVImento regIOnal e Imple
mentar o processo de integração com o Cone Sul, seguramente
a respQsta da grande maioria apontaria o asfaltamento da
BR-392 no trecho entre Cerro Largo e Porto Xavier. Esta
também' seria a resposta, se a população fosse questionada
sobre a maior decepção em termos de obras regionais.

A conclusão asfáltica deste trecho da BR-392 é uma luta
de longos anos, que, apesar de todos os esforços das lideranças
políticas, econômicas e culturais, não alcançou sucesso, em
face do descaso das autoridades federais.

Esta obra, de reconhecida importância sócio-econômica
e cultural, tem merecido a permanente mobilização das lide
ranças missioneinls, porém agora, os resultados foram nulos.
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A população continua convivendo com o pesadelo das
péssimas condições daquela rodovia, que ocasionam prejuízos
econômicos incalculáveis o atraso no processo de integração,
além de ceifar seguidamente preciosas vidas humanas.

É inaceitável que uma região produtora estrategicamente
localizada, com reconhecido potencial econômico e cultural,
tenha seu desenvolvimento entravado e seu futuro colocado
em risco pela falta de pouco mais de 50 quilômetros de asfalto.

Agrava-se a decepção da comunidade regional, na medida
em que esta obra é objeto de um contrato entre o Governo
Federal, através do DNER, e a Construtora Andrade Gu
tierr'~z S/A, firmado há mais de cinco anos, mas que ainda
não resultou em um metro de asfalto devido à falta de liberação
dos recursos, mesmo que previstos no Orçamento Geral da
União, como ocorreu em 1992, quando os 17,2 bilhões de
cruzeiros fruto de emenda de minha autoria, ficaram apenas
no papel.

A decepção cresce, diante do constrangimento de verifi
car que, do lado argentino, o asfalto chega na barranca do
rio Uruguai, que divide os dois Países.

Como falar em integração e como acreditar em apoio
ao interior e às regiões produtoras, se uma obra deste signifi
cado é ignorada, mesmo que se acumulem expedientes, que
se realizem audiência, como a ocorrida em julho de 1991,
com o Presidente da República e as lideranças missioneiras?

Os pronunciamentos e os apelos não frutificaram e não
renderam mais do que promessas logo esquecidas, causando
cada vez mais, descrédito e desesperança.

As desculpas são que não há recursos. Porém, nesses
últimos anos, criaram-se as mais diferentes modalidades de
tributos para arrecadar receitas, com o objetivo de serem
aplicadas nas rodovias. Esta arrecadação sumiu, ou foi desvia
da,., ou, então, aplicada em obras nem sempre prioritárias,
enquanto uma rodovia necessária, como a BR-392, continua
abandonada.

Neste sentido, Sr. Presidente, quero prestar homenagem
a todas as lideranças da região das Missões, principalmente
aos prefeitos e vereadores, que, nos últimos anos, se somaram
em palavras e ações, visando reiniciar as obras de asfaltamento
da BR-392, no trecho Cerro Largo - Porto Xavier, mas cujos
esforços foram infrutíferos pela insensibilidade das autorida
des federais.

Os exemplos destas lideranças é que nos estimulam a
continuar esta luta e a renovar nossos compromissos em favor
deste pleito, que é a causa maior das Missões e seu futuro.

Ao iniciar o ano de 1993, quero que sejam bem-vindos
nesta empreitada os novos prefeitos e vereadores, que ,já em
suas primeiras reuniões, num sentimento de dever coletivo
e em sintonia com o povo que os elegeu, se comprometeram
a fazer da BR-392 a prioridade das prioridades.

Desejo felicitar os novos prefeitos e vereadores, que,
juntamente com os empresários e as lideranças comunitárias,
têm promovido reuniões, objetivando a continuidade, sempre
com mais vigor, da luta pela conclusão das obras da BR-392,
juntamente com a construção de uma ponte internacional em
Porto Xavier, ligando BrasH e Argentina.

Para ressaltar a importância e as necessidades destas duas
obras, permito-me citar levantamento da Universidade Regio
nal Integrada - URI - o qual aponta os seguintes dados:
serãoheneficiados diretamente 81 Municípios, que represen
tam21,6% da área gaúcha; aregião é respo~sável pela produ
ção de 62% do trigo, 55% do soja, 31 % do milho, 31 % da
mandioca, 31% da cana-de-açúcar e 40% da aveia do Rio

Grande do Sul; apesar das péssimas condições de trafega
bilidade da BR-392 e da inexistência da ponte, em 1992, o
Porto Internacional de Porto Xavier foi responsável por im
portações da ordem de 10 milhões de dólares e exportações
acima de 15 milhões de dólares; no aspecto" turístico, o número
de veículos que usaram a BR-392 em viagem para Argentina
ou da Argentina para o Brasil foi de 15.510, os quais transpor
taram mais de 90 mil pessoas.

Estes números são mais significativos, na medida em que
a estrada está em precárias condições, e servem de base para
projetar o incremento que advirá com o asfaltamento da
BR-392 e a construção da ponte.

Estamos diante de um grande corredor bidirecional, em
termos de exportação e turismo. Neste sentido, é importante
que cada um faça sua parte, razão pela qual tenho procurado
resgatar meu compromisso de luta permanente pela BR-392.
Por isso, a exemplo do que ocorreu no Orçamento de 1992,
voltei a apresentar a Emenda de n° 00994, com valor inicial
de 40 bilhões de cruzeiros, que contou com o apoio de mais
de um terço da bancada federal gaúcha, tendo recebido apro
vação parcial do Relator, que deve ser ratificada em plenário.

Aprovada a emenda e, conseqüentemente com recursos
orçamentados, impõe-se uma forte pressão junto ao Governo
Federal para que os mesmos sejam liberados e, a exemplo
de 1992, não fiquem contingenciados.

Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, na honrosa condi
ção, de ser um dos representantes da região noroeste gaúcha
na Câmara dos Deputados, e diante do desafio de cada um
de nós de lutar pela BR-392, venho fazer veemente apelo
ao Presidente Itamar Franco, ao Ministro dos Transportes
e ao Diretor-Geral do DNER, no sentido de que não se esque
çam de nossa região e de sua maior prioridade e não apenas
assegurem recursos para aquela rodovia no Orçamento de
1993, mas também determinem providências complementares
para o reinício das obras.

Apesar das dificuldades e da herança caótica do setor
rodoviário, os gaúchos missioneiros confiam na sensibilidade
do Presiden~e da República para reverter este quadro. Por
isso, estamrn\ convictos de que a BR-392, trecho Cerro Largo
Porto Xavier, vai figurar entre as obras prioritárias de seu
Governo.

Ao encaminhar este pronunciamento ao Sr. Presidente
da República, eu o faço na certeza de sua atenção e de seu
apoio a esta causa, ao mesmo tempo em que solicito audiência
para as lideranças da região das Missões, para que, de viva
voz, possam expor a triste realidade de milhares de usuários
da BR-392 e de uma comunidade incapaz de implementar
mais desenvolvimento e melhor integração, pelos obstáculos
impostos pela falta desta via asfaltica.

A par desta iniciativa, tenho certeza de que a região
continuará forte e coesa na busca deste objetivo, sob o coman
do de suas lideranças maiores, entre as quais destaco a recém
eleita Diretoria da Associação dos Municípios das Missões
- AMM - sob a Presidê~cia do Dr. Adroaldo Mousquer
Loureiro, Prefeito de Santo Angelo, e a Diretoria da da Asso
ciação dos Legislativos Missioneiros, sob a Presidência do
Vereador João Batista Santos Silva, como também os dirigen
tes da Universidade Regional Integrada - URI - e das asso
ciações comerciais e industriais.

Que o esforço destas ilustres lideranças, juntamente com
ó espírito de união e 'trabalho, permaneça nesta convivência,
paú que, acima de questões partidárias, sejamos parceiros
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nesta empreitada, na esperança de que desta vez o asfalta
mento da BR-392 seja uma feliz realidade.

Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, finalmente, quero
dizer que este discurso é uma homenagem aos prefeitos e
vereadores que estão nesta luta. Espero que ela chegue ao
conhecimento do Presidente Itamar Franco, a quem, por inter
médio da Mesa, solicito uma audiência para as lideranças
missioneiras, em favor desta obra.

o SR. ITSUO TAKAYAMA (Bloco Parlamentar-MT.
pronuncia o seguinte discursos.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs.
Deputados, o Brasil tem muitos problemas. E, já que não
podemos resolvê-los todos de uma vez, precisamos escolher
aqueles que são mais importantes. O Governo Itamar Franco
está começando, e nenhum Presidente terá sucesso, se não
definir desde cedo s'uas prioridades.

Ora, qualquer pessoa sabe que o setor de transportes,
é vital para a economia brasileira. Sem transportes para escoar
a produção, o País vai parar. E é isso que está acontecendo.
A malha viária nacional está semidestruída. Se nada for feito,
se o novo Governo não atentar para a gravidade da situação,
em pouco tempo estaremos transportando a produção agrícola
em lombo de burro.

Falo isso com convicção. Meu Estado, Mato Grosso, é
um dos mais prejudicados. As rodovias que cortam a região
e que nos ligam ao resto do País estão em frangalhos. A
situação, que já era ruim, com as chuvas, virou uma cala
midade.

Mato Grosso tem 3 mil quilômetros de estradas pavimen
tadas e 18 mil de estradas sem pavimentação. A situação
mais grave é da BR-070 de da BR-364. Nesta última, principal
via de acesso para fora do Estado, alguns trechos podem
densmoronar a qualquer momento.

Sabemos que a conservação das rodovias é uma operação
cara. mas isso não é motivo para que seja adiada. Sem estra
das, é impossível produzir riquezas no País.

O novo Diretor do DNER, Dr. José Mascarenhas Filho,
tem demonstrado disposição para enfrentar essas questões
de forma rápida e objetiva. O ajuste fiscal deverá garantir
recursos para reaparelhar o órgão e tocar as obras. Há também
o dinheiro do BIRD, que financia projetos nessa área. Precisa
mos agora de competência administrativa para executar os
trabalhos.

A partir de 1988, quando acabou a vinculação de recursos
para o setor, as dificuldades orçamentárias ficaram enormes.
Hoje, faltam pessoas e equipamentos para o DNER, e a maio
ria dos postos de pesagem nas estradas está desativada.

Dados oficiais indicam que 38% dos custos de transportes
se devem à má
conservação das rodovias. E não é apenas o transporte de
cargas que sofre com o problema. Grande parte das estradas
oferece risco de vida para quem viaja de carro. O Brasil é
um dos campeões mundiais de acidentes de trânsito.

Não basta construir estradas, é preciso mantê-las. Os
buracos devem ser tapados; a sinalização deve receber cuida
dos permanentes. O Governo tem obrigação de prestar um
serviço.de qualidade.' .

Todas as alternatjvas devem ser estudadas para liberar
O' trãnsito nas rodovias. Não devemos, descartar algums tipo
de parceria com a iniciativa privada. Muitos países adotaram
esse ,sistema com sucesso. Se o Est~do não tivet recu,rsos
suficientes, apareeria poderá resolver o problema a culto
prazo. Podemos inclusive reativar o~ pedágios.

O Governo Itamar Franco tem dito que pretende retomar
o crescimento econômico. Quando isso acontecer, a demanda
pelos serviços de infra-estrutura irá crescer imediatamente.
A utilização das estradas vai aumentar, junto com o 'cresci
mento da produção. Então, para suportar o aumento da de
manda, as rodovias precisam ser recuperadas antes. Se isso
não for feito, a maioria delas terá que ser interditada por
falta de segurança.

O povo voltou a ter esperança com o Presidente Itamar.
Todos querem acreditar no futuro deste País. Mas um país
sem estradas é atrasado. O Brasil tem condições de sair da
crise e voltar para o caminho do desenvolvimento. Se 'precisa
de competência administrativa e de homens determinados.

Vamos caminhar no Brasil, com o Brasil!
Obrigado.

o SR. WALDIR GUERRA (Bloco Parlamentar - MS.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs.
Deputados, tive o privilégio, dado por esta Casa, na última
semana, de desta tribuna informar a Nação acerca do sucatea
mento da maioria das prefeituras brasileira.

Hoje, não como denúncia, mas sim como preocupação,
acompanho as propostas relativas às dívidas dos Estadós, ne
gociadas pelo Poder Executivo com o Poder Legislativo no
momento de votação do ajuste fiscal.

Paralelamente à votação da reforma fiscal, nossos Líderes
nesta Casa acharam por bem, e com justo acerto, encontrar
soluções práticas e rápidas, no que se refere à renegociação
das dívidas dos Estados brasileiros. De nossa parte, ou seja,
da parte do Legislativo, as primeiras medidas foram cumpri
das, mas, de parte do Executivo isso não ocorreu.

Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, é imperioso que
instauremos nesta Casa um procedimento parlamentar, objeti
vando encontrar um diploma legal que institua o resgate das
dívidas públicas dos Estados e Municípios; ou então é neces
sário constituir rubricas para esse fim nos pr6ximos Orça
mentos da União.

O dinheiro é mera via de circulação da riqueza: em si,
ele não pode representar riqueza, não pode produzir dinheiro.
Temos um exemplo patente em meu Estado, Mato Grosso
do Sul: pelo empréstimo liberado em 1989, no valor de 2
milhões e 600 mil dólares, somente no ano de 1991, o Governo
estadual pagou cerca de 22 milhões de dólares de juros, sendo
que ainda teve que renegociar mais 6 milhões de dólares.

Não será pelo caminho das acusações infundadas que
solucionaremos os grandes problemas da vida pública nacio
nal. Será pelo nosso trabalho parlamentar, desassombrado
e autêntico, que estabeleceremos as soluções que o desenvol
vimento da era contemporânea nos impõe. Temos que recriar
as nossas próprias cátedras, como Parlamentares que somos,
e resgatar a confiança nacional. Temos realmente que nos
constituir em sustentáculo do exercício da inteligência.

Pelo artifício da dívida pública, os banqueiros monopo
lizam toda a moeda para eles próprios, enquanto o desenvol
vimento sócio-econômico dos Estados é prejudicado, uina vez
que as receitas não conseguem cobrir sequer o serviço dessas
dívidas. '

Como conseqüência, a população começa a perecer por
falta de habi~ação, de escolas, de hospitais e de enipregos,
e a.economia privada fica presa por falta de expansão viária,

. de assistência tecnotógica e da infra-estrutura que as adminis-
trações governamentais ~êm de lhe oferecer. .
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Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, tenho absoluta cer
teza de que retrato um quadro não apenas do meu Estado
de Mato Grosso do Sul, no qual, não fosse o peso da dívida
pública, já se teria estabelecido uma administração governa
mental de melhor qualidade em todos os campos do desenvol
vimento.

A solução da dívida pública de Mato Grosso do Sul seria
a libertação do seu povo dos grilhões do subdesenvolvimento
para o progresso pleno que as potencialidades naturais do
nosso Estado propiciam.

Estamos no aguardo, de que o Poder Executivo cumpra
a sua parte.

Muito obrigado.

O SR. SÉRGIO FEIUtARA (Bloco Parlamentar Demo
crático - MG. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, S.... e Srs. Deputados, retorno a esta Casa, trazendo,
com a emoção deste reencontro, a esperança renovada. O
País, cessadas as tormentas do ano passado, redescobre a
importância das negociações políticas, e o Congresso reassume
sua tarefa de reger a Nação.

Pela primeira vez em muitos anos, temos na Presidência
da República um homem que não só reconhece a primazia
do Poder Legislativo, como se dispõe a negociar caso a caso
os projetos de interesse nacional, numa demonstração prática
da seriedade de seu discurso.

Não preciso falar no que também representa de esperança
para o Brasil o sentimento ético que nos anima. A moralidade
na vida pública é indispensável ao desenvolvimento econômico
e social de nossa terra.

Nunca chegamos tão longe na corrupção como no governo
que se encerrou com a renúncia do Sr. Fernando Collor. Mas
tampouco nunca chegamos tão longe na indignação da cida-
dania.

Se é certo qu~ não podemos contar com o definitivo
saneamento do Estaijo, porque a corrupção é tão antiga quan
to os governos, há a certeza de que, uma vez se tendo conheci
mento deles, os atos ilícitos serão devidamente apurados.

No entanto, Sr" Srs. Deputados, de nada mais adianta
senaar o Estado, se ele continuar privilegiando os mais ricos,
sé ele não se voltar para os que têm as mãos vazias e os
olhos molhados, sem esperanças.

Pelos seuS primeiros atos de governo, o Sr. Itamar Franco
demonstra que não será um homem de palavras vazias, mas
que as fará acompanhar de ação concreta. Basta ver o que
vem realizando no sentido de combater a especulação, princi
palmente a que se faz com os preços dos medicamentos.

São muitos os pontos que me identificam com o Presi
dente Itamar Franco, mas o mais importante deles é o relativo
à preocupação social.

Quando deixei esta Casa, após oito anos de mandato,
a fim de candidatar-me e me eleger Prefeito de Belo Hori
zonte, levei para o Poder Executivo a disposição de dar toda
a prioridade aos poderes.

Em epenas três anos de mandato, de 1986 a 1988, enfren
tandQ uma inflação que chegou a 80% ao mês, conseguimos
fazer muito. Foi-nos possível construir mais de dez mil casas
populares, urbanizar setenta favelas, dar títulos definitivos
de; PfopÍit(dade sObre lotes urbanos a mais de cinco mil famí
lias. E, dentro do exíguo mandato de trinta e seis meses,
tanJ.bém ooóstruímos a Cidade do Menor e a Casa das Meni
naS; retirando centenas de crianças das ruas, a fim de lhes
dar abrigo, comida, saúde e educação. .

Dentro dos mesmos princípios, também procuramos levar
a segurança aos mais pobres e, em convênio com a Polícia
Militar, instalamos mais de cem postos policiais nos bairros
periféricos.

Ao asfaltar 2.300 ruas, quase cem ruas dos bairros pobres
por mês, ou seja, cerca de três ruas por dia, fizemos muito
mais do que os governos que se afirmavam preocupados tam
bém com os trabalhadores.

Não necessito dizer o que mais fizemos. Mas há que
se mencionaI: as dezenas de escolas e de postos de saúde,
além de um pronto-socorro municipal, o único pronto-socorro
sob a administração da Prefeitura de Belo Horizonte. E tudo
isso foi feito, Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, sem que
se aumentassem os impostos.

O IPTU, em minha administração, representava apenas
4% da arrecadação municipal. Os meus sucessores elevaram
essa proporção a 20%. Não foi preciso aumentar os impostos,
porque não perdoamos os sonegadores.

Depois dessa missão que me confiou o povo de Belo
Horizonte, retorno à Câmara dos Deputados robustecido em
meu entusiasmo político.

Estou certo de que, com a administração honrada e com
petente do grande mineiro Itamar Franco, teremos o progresso
e a prosperidade para todos os brasileiros, e não apenas para
os que sempre viveram bem.

Como disse no início de meu pronunciamento, o Presi
dente Itamar Franco deixou claro à Nação que o seu Governo
irá empenhar-se em diminuir a distância que separa os que
trabalham com os seus braços dos que vivem do trabalho
alheio, a fim de que se diminua a distância que nos separa
dos países mais ricos. O Presidente deixa claro que deseja
diminuir a distância entre ricos e pobres. Por isso mesmo,
contará com meu apoio e, tenho certeza, com o apoio desta
Casa e da maioria do povo brasileiro.

Muito obrigado.

O Sr. Chico Vigilante - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Waldir Pires) - Concedo a palavra
a V. Ex'

O SR. CHICO VIGILANTE (Bloco Parlamentar Demo
crático - DF. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem para convidar todos os Srs. Depu
tados que são presidencialistas a comparecerem agora na Ala
Alexandre Costa, no Senado Federal, na sala da Comissão
de Constituição e Justiça, para uma reunião da nossa Frente
Presidencialista Democrática Brasileira. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Waldir Pires) -Concedo a palavra
ao Sr. Adão Pretto.

O SR. ADÃO PREITO (Bloco Parlamentar Democrático
- RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr'" e Srs.
Deputados, hoje esta Casa tem uma grande responsabilidade,
pois está na pauta desta sessão o projeto da reforma agrária.

Quando se fala em reforma agrária, costuma-se lembrar
dos colonos sem terra. Essa avaliação é errada. Quando se
fala em reforma agrária, tem-se de olhar para os desempre
gados e para a violência que hoje campeia em nosso País.

Chega de se articular nesta Casa e na sociedade brasileira
a implantação da pena de morte no Brasil. Ora, enquanto
existirem a fome e a miséria em nossa Nação, poderemos
implantar a pena de morte e eliniinar centenas de pessoas
por dia que sempre· haverá violência.
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A reforma agrária é o primeiro passo para combatermos
esses dois males do País. Com ela diminuiremos o êxodo
rural, e com isso sobrarão mais empregos na cidade. Ela au
mentará o consumo porque o agricultor que receber a terra
precisará de ferramentas, insumos e uma série de outras coisas.
Conseqüentemente, aumentará o número de empregos nas
cidades. Outra razão para se manter um emprego na cidade
é que ele custa o mesmo valor que se gasta para se criarem
oito empregos no campo.

Na situação em que está o Brasil, a maneira mais fácil
de se combater o desemprego que hoje pesa sobre os ombros
de cada um de nós é através da reforma agrária.

E mais, Sr. Presidente, este projeto que aprovamos nesta
Casa foi para o Senado Federal, onde ficou acrescido de 22
emendas, que o melhoraram bastante. Mesmo assim, acatadas
todas essas emendas, esta proposição ficará pior do que o
Estatuto da Terra, uma lei que já possuíamos e que não foi
cumprida.

Sr. Presidente, vejo nesta Casa muitos Deputados que
são proprietários de terras sentindo certo temor de que a
reforma agrária também possa atingir as terras produtivas.
Quero tranqüilizar os meus colegas Deputados que -são pro
prietários de terras produtivas de que, se aprovarmos este
projeto, e houver desapropriação de terras na metade dos
latifúndios improdutivos do Brasil, poderemos assentar todos
os colonos sem terra do País. Dessa forma, as áreas produtivas,
que serão tocadas após não existirem mais latifúndios no Bra
sil, ficarão para o outro século e a outra geração. Portanto,
isso não serve de empecilho para aprovarmos hoje esse pro
jeto.

É esse o apelo que faço aos Parlamentares que nos ouvem
neste momento: hoje, a responsabilidade de cada um de nós
deve ser levada muito a sério.

Finalizando, quero dizer que, no Rio Grande do Sul,
em nove cidades, está sendo feito, desde terça-feira, um jejum
pela reforma agrária que irá até quinta-feira, às 5 horas da
tarde. Mais de 200 agricultores, operários e religiosos estão
em· jejum de 48 horas para que a reforma agrária seja uma
realidade no Brasil.

É isto que espero desta Casa hoje: que preste um grande
serviço não apenas aos colonos sem terra, mas ao Brasil e
a todo o povo brasileiro.

o SR. TOURINHO DANTAS (Bloco Parlamentar - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sra, e Srs. Depu
tados, antes de adentrar no tema que me trouxe aqui, gostaria
de ler para todos os presentes o que publicou o "Panorama
Econômico" do jornal O Globo de ontem, assinado por Míriam
Leitão, e que me causou bastante estranheza. Diz o seguinte:

"Quem manda. Falou mais forte o lobby mineiro.
O Governo, que havia cortado o fimm~iamento de 305
milhões de dólares para a Andrade Gutierrez construir
uma hidrelétrica no Irã, voltou atrás. O Ministério da
Fazenda anunciou que o dinheiro será liberado. Graças
aos superpoderes do Senador Ronan Tito."

Quanto a esta matéria, estarei mais tarde, na Ordem
do Dia, encaminhando um requerimento de informações a
V. Ex', no sentido de, na forma dos artigos 115 e 116 do
Regimento Interno, pedir esclarecimentos ao Sr. Ministro da
Fazenda sobre o porquê de se emprestar tão vultosa soma
ao Governo do Irã - 305 milhões de dólares - para construir

uma hidrelétrica, quando aqui no Brasil não temos dinheiro
sequer para construir a parede de uma casa popular.

Outro assunto, Sr. Presidente.
Afinal, o remendo passou, contra o voto lúcido de 84

Parlamentares, entre os quais me incluo; secundando o Líder
do meu partido, Deputado Luís Eduardo, e os Deputados
Roberto Campos e Delfim Netto, assistimos à aprovação de
mais um tributo para onerar os trabalhadores e as empresas,
com reflexos perversos no aumento ,do custo de vida.

Comemora o Governo, lógico. E muito mais fácil e cômo
do para o Governo instituir impostos aumentando a carga
tributária do que procurar diminuir suas despesas, acabar com
as estatais ineficientes, manter-se dentro daquilo que lhe cabe
institucionalmente, ou seja, cuidar da educação, da saúde,
do saneamento e da segurança pública.

Pois é, Sr. Presidente, SI'" e Srs. Deputados, o projeto
passou. E que projeto! Imposto Provisório sobre Movimen
tação Financeira. Quanta improvisação!

Como se efetuar um planejamento fiscal de médio prazo,
se ninguém sabe se, no final, o Governo não se verá tentado
a deixar vigorar o imposto só mais um pouquinho?

E o projeto passou! Rejubila-se o Governo! É como se
dissessem: "Pegamos o contribuinte mais uma vez; e, de novo,
não precisamos enxugar nossas despesas."

Ouvi, certa vez, uma frase que dizia que o tecnocrata
tem horror ao lucro, pois não conhece os custos. É a mais
pura verdade. Não sabe o Governo quanto o trabalhador
e os empresários precisam lutar, suar a camisa, como popular
mente se diz, para, quando muito, conseguirem manter-se
à tona, vivos, enquanto, dia a dia - ainda agora, com o
IPMF - vão deixando mais um pouquinho de suas receitas,
cada vez menores, para um Governo cada vez mais voraz
e inconseqüente.

Os serviços sociais não funcionam; remédios não existem.
Quem quiser ser atendido na área médica, terá que pagar
um plano alternativo, além do recolhimento, feito à revelia
em seu contracheque, cujo retorno é incerto e duvidoso.

Impõe-se, nobres colegas, a simplificação do procedimen
to tributário, para que, diminuindo-se a Babel de leis, decre
tos, pareceres normativos e jurisprudências, possamos reduzir
o número de tributos para 4 ou 5, ao invés dos quase 50,
entre contribuições e taxas, a fim de que se possa alargar
a base de contribuição. E isso só ocorrerá com tributos não
declaratórios, portanto, não passíveis de sonegação. Nesse
sentido, cumpre ao Estado fazer a sua parte, retirando-se
de onde jamais deveria ter entrado, privatizando estatais, ade
quando seu pessoal à verdadeira necessidade, informatizando
todos os seus serviços, a fim de que, afinal, com os impostos
recolhidos com justiça e eqüidade, possa servir ao povo brasi
leiro e não dele se servir.

O SR. ERALDO TRINDADE (Bloco Parlamentar - AP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Depu
tados, o que trago hoje a esta Casa não está relacionado
com a Ordem do Dia; é um assunto que considero de funda
mental importância no momento em que a imprensa nacional
vem noticiando a proposta que está sendo defendida pelos
Governadores Alceu Collares e Antônio Fleury para a redução
da representação parlamentar dos pequenos Estados. Esta
foi uma conquista, diria, de significativa importância para
as pequenas Unidades da Federação e fundamentalmente para
as regiões amazônica e Nordeste, alcançada pela Assembléia
Nacional Constituinte.
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A Constituição contém dispositivos de real importância
para aquelas áreas, como, por exemplo, o FNDO e o FNDE,
criados para incentivar o desenvolvimento regional através
de recursos repassados pela União.

O que se observa, Sr. Presidente, é que existe o princípio
do equihbrio da Federação. Os grandes Estados do Sul pos
suem a força econômica; já os pequenos possuem represen
tação política equilibrada nesta Casa, o que significa, de certa
maneira, um poder de barganha diante dos assuntos de grande
importância para o desenvolvimento das pequenas regiões.

Mesmo assim, temos observado que a União tem dado
um tratamento prejudicial aos pequenos Estados. O Governo
anterior, por exemplo, liberou uma quantia considerável de
recursos para construir a Linha Vermelha, no Rio de Janeiro,
enquanto os pequenos Estados da Federação, especialmente
os das regiões Norte e Nordeste, estão tentando obter recursos
para recuperar as estradas vicinais, de grande importância
para o escoamento da produção.

Esse assunto foi levantado esta manhã na reunião da
bancada da Amazônia. Ficou acertado que vamos convocar
os Governadores dos Estados do Norte e Nordeste, especial
mente aqueles que estão interessados nessa questão, para par
ticiparem, nos próximos dias, de um encontro em Brasília,
com a finalidade de se implementar a discussão desse tema.
O que não se pode entender - e faço um grande questiona
mento - é íl prioridade que os Governos de São Paulo e
do Rio Grande do Sul dão à redução da representação parla
mentar. Tenho a impressão de que se fosse realizada uma
pesquisa junto aos paulistas para saber se querem a redução
das bancadas do Norte e Nordeste ou a resolução dos seus
problemas, o Governador Antônio Fleury ficaria profunda
mente decepcionado. Enquanto São Paulo sofre problemas
seriíssimos de violência, seqüestros, assaltos, crimes hedion
dos, S. Ex4 está preocupado em vir a Brasília para trazer
uma suposta proposta de emenda à Constituição que acho
muito difícil o Presidente Ibsen Pinheiro aceitar. Afinal de
contas, fomos convocados para uma sessão extraordinária que
tem uma pauta previamente definida, e conhecendo o Presi
dente Ibsen Pinheiro como conheço, Parlamentar que no exer
cício da Presidência desta Casa, tanto quanto V. Ex~, está
sempre propugnando pela aplicação do Regimento interno,
sei que S. Ex4 não aceitará isso.

Nesta ocasião, gostaria de convocar todos os Parlamen
tares, aqueles que estão comprometidos fundamentalmente
com os interesses propriamente ditos de seus Estados e não
com questões partidárias, para que se juntem a nós na luta
pela manutenção da representação parlamentar e do princípio
do equilíbrio federativo e pela rejeição dessa proposta, que,
na verdade, nada trará de positivo para os Estados que querem
sua aprovação.

Era o que tinha a dizer.

O SR. VALDIR GANZER (Bloco Parlamentar Demo
crático - PA. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente,
Sr~ e Srs. Deputados, depois de muito tempo de luta e nego
ciação nesta Casa, esperamos poder votar hoje o projeto que,
e acordo com a Constituição, regulamenta a reforma agrária
no Brasil. Houve muitas reuniões entre os vários partidos
políticos e conseguimos aprovar o projeto no plenário desta
Casa. Esse projeto foi para o Senado Federal, onde, depois
de seis meses de tramitação, foi aprovado com 22 emendas,
as quais, segundo o meu ponto de vista, em sua maioria melho
ram o projeto.

Ontem, numa reunião do Colégio de Líderes, decidiu-se
que o primeiro item da pauta de hoje seria a reforma agrária;
o segundo, o Projeto de Modernização dos Portos; depois
viria o ajuste fiscal, entre outros temas que deverão ser votados
ainda nesta convocação extraordinária. Marcou-se também
uma reunião para hoje, às lOh, com a presença de todos
os partidos, para se tentar fechar um acordo. Em vários pon
tos, conseguiu-se até avançar, pelo menos com relação a seis
emendas aprovadas pelo Senado Federal, com as quais concor
damos, assim como o PT, o PSB, o PDT, o PMDB, o PC
do B, o PPS e talvez outros dos quais esteja me esquecendo.
Mas outros setores, principahnente o do Deputado Ronaldo
Caiado, que lidera alguns Deputados nesta Casa, não querem,
de maneira alguma, que se aprovem as emendas do SeJ;lado
Federal.

Portanto, ainda não houve um acordo que pudesse fechar,
de forma conclusiva, os entendimentos, a fim de realizarmos
uma votação rápida, sem muitos debates. Ainda estamos na
tentativa de um acordo, pois sabemos que nesta Casa às vezes
ele acontece na hora da votação. Esperamos a compreensão
dos Deputados que ainda resistem ao avanço que o Senado
conseguiu ao aprovar as várias emendas; a compreensão da
maioria desta Casa, porque essas emendas são importantes
para a melhoria do projeto; e a compreensão da sociedade
brasileira, porque já não resiste mais esperar, desde 1988
até agora, pela lei que regulamentará a reforma agrária no
Brasil. E aí temos uma situação dramática, porque o Governo
diz que está ansioso para agir, mas não pode porque não
existe uma lei que o ampare. Se nos dirigimos ao INCRA,
este diz que não pode agir porque não há lei que regulamente
o assunto. Portanto, espero que esta Casa, agora, possa dizer
ao Brasil que a partir de hoje hpa um lei que regulamenta
a reforma agrária, mesmo que não seja, digamos, a mais eficaz,
aquela que n6s, do PT, gostaríamos de ter. Esperamos votá-la
ainda hoje. E, agora, ao discutir com alguns dos partidos
que concordam plenamente com a maioria das emendas do
Senado, queremos dizer a esta Casa que, pela atitude de alguns
Parlamentares, hoje, durante a reunião, parece-nos até que
há a possibilidade de que, percebendo que algumas dessas
emendas serão aprovadas, eles queriam esvaziar o plenário.

Essa, a nossa preocupação. Esperamos que isso não acon
teça e estamos trabalhando intensivamente para que se chegue
a um acordo nesse sentido. Esperamos que a negociação ainda
possa evoluir. Mas podemos chegar a uma situação que
não permita a votação da reforma agrária. Contudo, queremos
dizer que, se não votarmos a reforma agrária, não votaremos
o projeto dos portos. Essa é a conclusão que está evoluindo
no conjunto dos partidos. Não queremos isso, mas, se não
houver a possibilidade de um acordo, vamos para o voto;
quem ganhou, ganhou quem perdeu, perdeu, mas pelo menos
teremos uma lei. Trata-se do primeiro ponto da pauta.

Estou falando desta tribuna - talvez eu seja o primeiro
a fazer isso depois da reunião que tivemos com vários partidos
- e espero que os partidos, os Parlamentares façam uma
reflexão nesse sentido. Na reunião de hoje ficaram bastante
claras algumas posições. O Deputado Jonas Pinheiro, membro
do PFL, trabalha com a possibilidade de, consco, avançarmos
no conjunto de emendas. Mas o Deputado Ronaldo Caiado,
também do PFL, não concorda com esse avanço proposto
pelo Deputado Jonas Pinheiro. Quer dizer, temos um proble
ma. Está difícil fazer um acordo com o Deputado Ronaldo
Caiado.
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Mas acredito que há muitos Deputados, dos vários parti
dos, que concordam em que não devemos esvaziar o plenário.
Que se vote, segundo o acordo, aquelas matérias objeto de
consenso e que se decida no voto aquelas sobre as quais não
houve acordo. Mas que se decida o problema. Assim, podere
mos votar ainda hoje o projeto dos portos e, amanhã, como
está previsto, o do ajuste fiscal. Se não votarmos amanhã,
poderemos fazê-lo segunda-feira ou terça-feira pela manhã,
pois terça-feira à tarde teremos a eleição da Mesa, conti
nuando o processo normalmente.

Essa é a posição que queremos firmar. Esperamos que
assim aconteça no dia de hoje, para que, depois de cinco
anos, possamos ter um projeto, mesmo que não seja o ideal,
mas que permita fazer a reforma agrária no Brasil.

O SR. JOSÉ DUTRA (Bloco Parlamentar Democrático
- AM. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, Sr~s e Srs.
Deputados, venho à tribuna para falar em meu nome pessoal,
mas também em nome da Frente Parlamentar da Amazônia,
que tenho a honra de presidir.

Quero iniciar o debate a respeito de um dos problemas
que palpitam hoje na consciência do povo brasileiro: a repre
sentação dos estados no Governo Federal. Esse problema,
Sr. Presidente, decorre de uma posição assumida pelo emi
nente Governador do Estado do Rio Grande do Sul e, mais
recentemente, pelo eminente Governador de São Paulo, que
vêm questionando,de forma profunda, a representação dos
Estados do Norte, alguns do Nordeste, como se tivessem um
número excessivo de representantes nesta Casa.

Pois bem, Sr. Presidente. Hoje reunimos a Frente Parla
mentar da Amazônia para discutir essa questão e chegamos
à conclusão de que haveremos de efetivar uma forte resistência
contra toda e qualquer tentativa de redução do número de
representantes de cada estado nesta Casa, porque entende
mos, n6s da Amazônia, que a representação política do povo
de cada estado deve estar adstrita não apenas à sua população,
mas também à sua pr6pria história, à sua posição estratégica,
à sua riqueza e à sua grandeza territorial. Por isso não concor
damos de forma alguma, com a posição assumida pelos Gover
nadores do Rio Grande do Sul e de São Paulo. Não temos
nada contra os gaúchos e nada contra os paulistas, mas somos
a favor da nossa gente, do nosso povo do Norte, que precisa
de uma representação autêntica, batalhadora e vigorosa, para
defender na Câmara dos Deputados os seus anseios mais legíti
mos e as suas aspirações mais sentidas.

Em nome da Frente Parlamentar da Amazônia, venho
afirmar a nossa posição de resistência contra essa tentativa.
Vamos usar a força política de 73 Deputados do Norte que
estarão prontos e atentos para, em qualquer circunstância,
defender com vigor, tenacidade e coragem o direito que con
quistamos, não agora, mas com a Constituição de 1946. Não
vamos abdicar, de forma nenhuma de nosso legítimo direito
de ter uma representação mínima de cada Estado, como tem
São Paulo o direito de ter representação máxima de 70 Depu
tados. Vamos continuar na batalha unidos e coesos, para defi
nir um direito que hoje já é inalienável. Não vamos entregar
de mãos beijadas a representação política que os nossos Esta
dos conquistam a partir da Constituição de 1946.

Era o que tinha a dizer.

A SRA. IRMA PASSONI (Bloco Parlamentar Democrá
tico - SP. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sr'
e Srs. Deputados, temos duas questões em andamento: a elei
ção da Mesa Diretora desta Casa e a minha posição quanto

ao fato de a ex-Prefeita Luíza Erundina ter assumido a Secre
taria da Administração Federal.

Não gostaria que a Direção Nacional do Partido se posi
cionasse pelo desligamento da ex-Prefeita. Por quê? Porque
há um problema que o partido conhece: não tem aproveitado,
com a devida prontidão e a necessária valorização, pessoas
que nele se destacam. Então, é preciso que o partido discuta
uma política de aproveitamento das suas lideranças.

Por outro lado, sabemos que é extremamente difícil admi
nistrar uma cidade como São Paulo, que tem problemas gravís
simos, gritantes, com uma resistência permanente de forças
que, agora, defendem certas posições e questionam o partido.
Sabemos também que durante a gestão da Prefeita havia toda
uma articulação pesadíssima contra o PT e contra a sua admi
nistração.

Temos que deixar registrado na hist6ria da Administração
Pública que, se tivemos erros na administração de São Paulo,
também tivemos acertos, com a valorização da educação. De
senvolveu-se uma nova metodologia educacional. O Deputado
Eduardo Jorge, na época Secretário da Saúde, implementou
um melhor sistema de saúde pública municipal.

Quanto à questão do transporte público, lamentavelmen
te, hoje, o Governo Maluf desestabiliza o setor, retirando
os ônibus das ruas. Não dá condições efetivas para a população
ir ao trabalho.

O problema dessas três áreas foi resolvido e devidamente
encaminhado no governo da ex-Prefeita. Tirar esse mérito
da ex-Prefeita seria injusto e absurdo. Portanto, ela permanece
com o seu mérito, e ninguém poderá tirá-lo.

Por outro lado, gostaria de deixar registrado que a Admi
nistração Pública no Brasil, seja ela municipal, estadual, ou
federal, é a mais arcaica e a mais absurda existente. No Go
verno Federal, nem se fala. O Governo Collor de Mello des
mantelou e desestruturou totalmente a administra'.<ão. É como
se tivesse havido uma grande enchente, um grande furacão
que desestabilizou tudo.

Para retomar a Administração Pública Federal é preciso
que se tenha como ponto de partida duas questões funda
mentais: uma nova visão da Administração Pública e uma
nova concepção de serviço público.

Fui Presidente da Comissão de Trabalho, de Adminis
tração e Serviço Público desta Casa. Debatemos esse assunto
durante mais de um ano com as entidades dos servidores
públicos federais, assessorados pela Organização das Nações
Unidas, e chegamos à conclusão de que; assim como qualquer
empresa privada, o poder público também deve ter u1l! quadro
estável altamente profissionalizado, treinado e capaCItado pa
ra responder às reais finalidades do Estado brasileiro.

De acordo com a moderna visão pública a ser implemen
tada, há algo a ser feito além da carreira funcional dos servi
dores públicos. Não bastam os servidores públicos pl~itearem

carreiras que beneficiem primeiramente o salário. E preciso
que os servidores públicos federais e os seus gestores tenham
em mente a necessidade da implementação de planos de com
petência, de treinamento e de avaliação do desenvolvimento
profissional, do dimensionamento de equipe e também da
implantação de um sistema de comunicação corporativista,
o que é próprio em qualquer lugar. Nesta Casa, por exemplo,
elegeram o Deputado Nilson Gibson como o nosso coorde
nador corporativista. Onde existem pessoas é preciso defender
suas necessidades. Mas é presciso que essas n~cessidades não
estejam acima das finalidades da instituição. E sobre isso que
quero abordar.
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Vou desafiar o candidato eleito à Presidência da Câmara
dos Deputados, Deputado Odacir Klein ou Deputado Inocên
cio Oliveira, a fazer com que tenhamos uma Diretoria Legis
lativa que nos dê condições para o exercício do mandato parla
mentar, finalidade para a qual fomos eleitos, seguindo princí
pios da Constituição Federal. Não há possibilidade de os Parla
mentares exercerem efetivamente o seu mandato sem as condi
~ões reais legislativas, principalmente nas Comissões Técnicas.
E uma vergonha a situação que sofri no ano passado na Comis
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática..
Aquilo é um lixo! Não há estrutura básica nem assessora
mento, e a questão da comunicação, da ciência e tecnologia
e desenvolvinento é um problema mundial!

Portanto, desafio aqueles que vão dotar nos candidatos
à Presidência desta Casa a que passemos a discutir, sim, as
reais condições de funcionamento da
Câmara dos Deputados, para que sejamos mais competentes,
respondendo, assim, à Nação brasileira pela função para a
qual fomos eleitos. Isso significa instalar imediatamente por,
exemplo, esses planos de carreira, de competência, de treina
mento, de atualização, mas não da forma como tradicional
mente tem ,sido feito nesta Casa, porque não serve, não é
suficiente. E necessário que se instale rapidamente uma Secre
taria legislativa que tenha tanto poder quanto a Secretaria
Administrativa, porque até hoje não conseguimos resolver
problemas gritantes da capacitação da Casa para responder
às questões cruciais, importantes e decisivas para que este
Parlamento sirva de instreumento de retomada do desenvol
vimento, de crescimento, com projetos reais e de peso para
a Nação e não simplesmente projetos individuais ou até seto
riais.

Nossa missão é muito maior; temos que pensar no País
como nação em vez de respondermos a pequenas coisas, embo
ra importantes, mas que não são da atribuição do Congresso
Nacional.

Por isso, deixo registrada a nossa preocupação a ser leva
da ao novo Ministério da Administração. É importante que
se saiba que aqui no Parlamento também estamos defasados
e desestruturados. Precisamos nos atualizar, se quisermos res
ponder às necessidades que nação e mundo levam aos parla
mentos.

Outro assunto, Sr. Presidente.
Recebemos da AFINPI - Associação dos Funcionários

do Instituto Nacional da Propriedade Industrial e da ASME
TRü - Associação dos Servidores do Inmetro documentos
que relatam uma mesma realidade em que se encontram estas
duas instituições. A de verdadeiro abandono!

O INPI, que na gestão do Sr. Collor de Mello foi transfe
rido para o Ministério da Justiça, teve aprofundada sua visão
meramente cartorial - a de registro das marcas e patentes.
Mas mesmo essas atividades não sofreram nenhuma melhoria
pela falta de investimentos e políticas definidas. Com o mau
atendimento aos usuários, passaram a prosperar os chamados
"agentes de propriedade industrial", que não são mais que
despachantes junto ao INPI e que por meio de "facilidades"
conseguem a agilização dos processos de registro. Obviamente
que com um custo maior do serviço prestado. Hoje, a influên
cia desses agentes é tal que chega a influir na escolha de
seus dirigentes.

As duas outras atividades-fins do INPI - divul:sação do
"estado da técnica" e o de apoio aos contratos de transferência
de tecnologia, como forma de garantir sua absorção - foram
completamente esquecidas. A instituição convive com um bai-

xo grau de informatização - não podemos esquecer que o
INPI é por excelência um banco de dados - o que não lhe
permite atender de uma forma ágil e segura aos seus usuários.
Da mesma forma, não possui mecanismos de divulgação de
seu acervo de patentes que podem determinar as tendências
das novas descobertas industriais, para, subsidiar as empresas
com informações fundamentais para a aquisição ou desenvol
vimento de novas tecnologias.

O referido documento, endereçado ao Exmo Sr. Ministro
da Indústria, do Comércio e o do Turismo, apont:l a inexis
tência de um planejamento estratégico e de um plano de carrei
r~ para s~us.fun~ionários como causas principais do enfraque
CImento mstItucIOnal e da falta de motivação para a implemen
tação de novos programas. Expõe também o desejo dos funcio
nários do INPI de que seja retirado do Congresso Nacional
o projeto de lei que trata da propriedade intelectual e que
foi encaminhado pelo Presidente Collor.

O documento apresentado pela Asmetro solicita o au
mento dos investimentos em equipamentos, principalmente
no que tange aos padrões primários e à implantação de siste
mas de qualidade nas unidades operacionais do órgão.

Vejam bem V. Ex"' o risco que estamos correndo com
o total desaparelhamento do INMETRO - Instituto Nacional
de Metrologia e Controle de Qualidade. Nossos produtos de
exportação podem sofrer sérias restrições nos países compra
dores, pois suas características físicas tais como peso, resistên
cia, potência etc. podem ser questionadas pela falta de confia
bilidade metrológica. Isso tudo pela falta de padrões primários
com rastreamento internacional capaz de aferir nossos padrões
secundários .que por sua vez são utilizados para a aferição
dos equipamentos nas indústrias, estabelecimentos comerciais
ou laboratórios de pesquisa.

No tocante às atividades de metrologia legal, que são
compulsórias devido à legislação nacional ou às normas e
acordos internacionais, as dificuldades não são menores.

Com a abertura da economia, as empresas passaram a
importar grandes quantidades de equipamentos como forma
de modernizar-se e aumentar sua competitividade. Na realida
de, as empresas estão substituindo seu padrão tecnológico
do eletromecânico para o eletrônico.

De outro lado, as empresas passaram a exportar mais
como forma de aumentar seus mercados. A criação do Merco
sul é um exemplo disso. Cabe salientar que, fruto dos acordos
do Mercado Comum do Cone Sul, os produtos devem atender
às normas da OIML - Organização Internacional da Metro
logia Legal.

O que ocorre é que os bens de capital possuem um nível
maior de sofisticação e as demandas por serviços de metrologia
legal chegaram a aumentar em 70%. Como decorrência desses
fatos o Inmetro deve ser apoiado na sua modernização com
a aquisição de equipamentos compatíveis com o novo padrão
tecnológico, para poder atender com diligência aos pedidos
de serviço de metrologia, sendo necessário para isso a automa
tização de seus procedimentos.

Portanto, é de extrema gravidade o descaso com que
historicamente tem sido tratado o Inmetro.

Para que esse instituto possa cumprir com independência
e imparcialidade as suas atribuições, características essenciais
para a realização de suas atividades, seus servidores estão
postulando que o cargo de presidente da instituição seja ocupa
do por um de seus técnicos, através de uma pré-avaliação
por meio de critérios técnicos e de conhecimento institucional,
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e que após essa seleção sejam os nomes submetidos à eleição
pelo conjunto dos servidores.

Sr. Presidente, são exatamente estas as preocupações que
gostaríamos de tornar públicas e para cujas soluções nos colo
camos dispostos a corrigir.

O SR. PRESIDENTE (Waldyr Pires) - A Mesa acata
as reflexões de V. Ex~, até como Presidente de uma das Comis
sões mais importantes da Casa, para que sejam objeto de
ponderação dos companheiros canditatos à Presidência da Câ
mara dos Deputados.

V. Ex~ tem razão no sentido de que devemos modificar,
estruturar, melhorar e aperfeiçoar o funcionamento da Câma
ra dos Deputados, de modo a que possa responder às enormes
expectativas das transformações sociais e políticas do nosso
País.

A SRA. IRMA PASSONI - Muito obrigada, Sr. Presi
dente.

O SR. PRESIDENTE (Waldir Pires) - Concedo a palavra
ao Sr. Armando Pinheiro

O SR. ARMANDO PINHEIRO (Bloco Parlamentar 
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr~' e Srs.
Deputados, na última quarta-feira, esta Casa aprovou em pri
meiro turno o projeto de ajuste fiscal, de interesse do Execu
tivo. Foi um ato que mobilizou o Governo, que, através de
seus antecedentes, já havia demonstrado a absoluta necessi
dade para o País de se proceder a um ajuste que desse condi
ções financeiras à Administração Federal, para que esta pu
desse cumprir os seus compromissos orçamentários.

A bancada do PDS, quase que por unanimidade, junto
com ilustres membros de outras bancadas minoritárias, se
opôs àquela medida, eis que entendíamos, como entendemos,
que esta Casa possui uma melhor alternativa para o País,
representada pelo Projeto de Emenda à Constituição n? 17,
cujo substitutivo é de autoria do nobre Deputado Luís Roberto
~onte. Sem dúvida, trata-se de um projeto inovador, progres
SIsta, que proporciona, este sim, não uma revisão, mas uma
reforma fiscal profunda dos próprios costumes deste País;
não contemplando os sonegadores, mas, pelo contrário, en
qua?rando-os de forma a não praticarem a sonegação; não
pumndo os que pagam, eis que esse projeto é equitativo e
representa, sem dúvida, uma inovação altamente positiva para
o sistema tributário e para a economia do País. Mas, em
que pese a essas posições, esta Casa, por razões políticas,
resolveu, em primeiro turno, aprovar o ajuste fiscal.

Sr. Presidente, houve, como prevíamos, repercussão qua
se que unânime neste País, refletida pelos editoriais dos princi
pais órgãos de divulgação - jornais, rádios e revistas especia
lizadas - no sentido de condenar veementemente a aprovação
do ajuste fiscal com a criação do Imposto Provisório sobre
Movimentação Financeira. Entenderam que esse é mais um
imposto, mais um gravame que aumentará a inflação, eis que
repercutirá sobre os trabalhadores, sobre os empresários e
principalmente sobre as pequenas e médias empresas, gerando
mais malefícios para a economia e para a aflitiva situação
por que passa o País.

Sr. Presidente, estão aí essas manifestações. os que lêem
jornais, vêem televisão e ouvem rádio ficaram, evidentemen
te, cientes desses fatos.

Esperamos que o Governo, com quem desejamos colabo
rar porque queremos o bem do País - e temos certeza de
que ele também o quer - antes da votação do segundo turno,
a ser realizado, conforme consta da pauta, nesta ou na nróxima

semana, possa, na pessoa de seus Ministros ou de seus ilustres
Líderes nesta Casa, dizer à opinião pública as razões pelas
quais se recusa a admitir o substitutivo do Deputado Luís
Roberto Ponte. A sociedade quer saber por que o Governo
se recusa a implantar o" Imposto Sobre Transações Financeiras,
na forma proposta, em substituição a todo o Sistema Tribu
tário Nacional, salvo os impostos seletivos ali previstos. Por
que não? O que há de errado nesse projeto? Por que não
se pode fazer essa reforma? Por que sobrecarregar a economia
e os contribuintes com novos tributos, premiando os sonega
dores e punindo os bons pagadores? O Góverno não diz por
quê. Gostaríamos, então, de nos convencer de que o Substi
tutivo do Deputado Luís Roberto Ponte está errado. A mino
ria votou nesta Casa contra o projeto do Executivo. E a maio
ria, inclusive de partidos ditos progressistas, que agora adota
ram posições conservadoras, defende o que aí está e não deseja
modificar esta realidade.

Fazemos este apelo para que possamos ter a palavra ofi
cial do Governo. Que o Governo diga as razões, repito, pelas
quais deseja impor ao Congresso Nacional, goela abaixo, esse
projeto, não aceitando sequer discussão racional, inteligente,
objetiva e necessária sobre a outra alternativa, que, sem dúvi
da alguma, viria trazer novos horizontes, novas perspectivas
e novo alívio, através dos quais se possa buscar a curtd prazo
não apenas a retomada do desenvolvimento e o alívio da
carga fiscal, mas também o alívio do próprio Orçamento,
tanto da República como dos Estados e dos Municípios.

. Esta é a expectativa que temos e aguardamos receber.
argumentos e esclarecimentos para que, no segundo turno
de votação, possamos votar com mais consciência, sem pressão
e olhando, acima de tudo, o bem-estar do nosso País!

O SR. CARLOS LUPI (Bloco Parlamentar Democrático
- RI) - Sr. Presidente, Sr~' e Srs. Deputados, li, hoje, maté
ria de jornal, se não me engano publicada no Correio Brazi·
liense, sobre uma reunião do Presidente Itamar Franco com
o Alto Comando das Forças Armadas, marcada para o próxi
mo dia 29, para estudar as novas funções dos Ministérios
militares.

Sr. Presidente, apresentei, desta tribuna, dois projetos,
um dos quais conta, inclusive, com a simpatia do atual Ministro
da Educação, e que trata da desativação da fábrica de cartu
chos em Realengo e de sua transformação numa escola técnica
da Zona Oeste. Outro visa abrir parte da restinga de Maram
.baia para o banho de mar público. Acho muito conveniente
que o Sr. Presidente da República aproveite este monento
para estudar, junto com os Ministros militares, principalmente
a questão das imensas áreas que continuam de posse dos Minis
térios militares, sem utilização, visto que a grande maioria
da população brasileira tem graves problemas de moradia.

Os Ministérios militares, que têm tido, nos últimos tem
pos, principalmente depois do impeachment do Presidente
Collor, um papel ímpar na sociedade brasileira, resgatando
inclusive a simpatia da população, têm de aproveitar este
momento de crise, em que precisamos soerguer este País e
a sua economia, para repensar profundamente a questão des
sas imensas áreas.

Hoje, os Ministérios militares são detentores das maiores
áreas dentro do Governo Federal, em sua grande maioria
inúteis, áreas de que não se pode dar conta. Já encaminhei
requerimento a cada Ministro militar, solicitando que delimi
tem o tamanho dessas áreas, que poderiam, inclusive, servir
para o assentamento de dezenas, centenas, milhares de brasi
leiros, mostrando que o papel social dos Ministérios militares



Janeiro de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Quinta-feira 28 1943

é muito importante, numa sociedade complexa e repleta de
dificuldades como é a brasileira.

Louvo essa atitude do Sr. Presidente da República e espe
ro que tal reunião sirva para discutir também o papel dos
recrutas, dos que prestam o serviço militar e passam pratica
mente de oito a nove meses sem ter uma atividade efetiva
que contribua para a sociedade. Por que não, Sr. Presidente,
como já se fez, em épocas de crise, de enchentes, usar esses
recrutas, esses militares que estão cumprindo seu dever cívico
de servir à Pátria, para a execução do papel social de ajudar
muitos Municípios brasileiros na construção, por exemplo,
de unidades habitacionais, ou para suprir outras necessidades
que venhamos a ter no território brasileiro?

Gostaria que o Sr. Presidente da República, nessa reunião
do dia 29, fizesse uma profunda reflexão sobre essas imensas
áreas que estão na posse dos Ministérios Militares, que pode
riam servir para o próprio Governo Federal - aí está uma
sugestão deste Deputado que vos fala - implementar um
grande programa de assentamento de terra para as centenas
de milhares de brasileiros que estão embaixo das pontes e
viadutos e que necessitam de um pedaço de terra e de financia
mentos da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil,
para com suas mãos, em mutirões, construir sua casa tão
sonhada.

Peço ao Sr. Presidente, portanto, que reflita sobre o papel
das Forças Armadas. Louvo a iniciativa de S. Ex\ no sentido
de se redirecionar esse papel das Forças Armadas no Brasil,
e principalmente o comportamento exemplar que estão tendo
desde o impeachment do Presidente Collor.

Alimento a esperança de que, dentro do papel constitu
cional reservado aos Ministérios militares, eles venham a cum
prir a grande missão social de contribuir para o desenvol
vimento da sociedade brasileira, ajudando centenas de milha
res de brasileiros a terem direito a seu pedaço de terra para,
amanhã, construir a sua casa.

Era o que tinha a dizer.

o SR. PAULO RAMOS (Bloco Parlamentar Democrático
- RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SJ4s e Srs.
Deputados, o Presidente Itamar Franco tem procurado de
monstrar ao conjunto da sociedade brasileira que o seu Go
verno há de seguir os caminhos da moralidade e dos melhores
padrões éticos. E todos nós estamos persuadidos a crer na
sinceridade de S. Ex~ até porque a sua trajetória de vida é

. fundada na honradez. Não temos dúvida quanto à firmeza
de próposito do Presidente da República, Itamar Franco. En
tretantp, .com o passar do tempo, uma preocupação começa
a ficar acentuada, especialmente na minha alma, mas acredito
que na de outros também. Essa preocupação está ligada a
alguns escalões do Governo que guardam uma vinculação
profunda com toda a corrupção do Governo Collor de Mello.

Vamos citar um exemplo, que não teve nesta Casa, acre
dito, a devida repercussão. Esse exemplo está vinculado à
divulgação feita pela imprensa do desaparecimento, no Banco
Central, dos disquetes de computador relativos à nossa reserva
cambial. Esses disquetes trazem informações privilegiadas que
podem, dependendo do uso, causar grandes danos à nossa
economia e às nossas finanças. Quando lembramos que o
atual Presidente do Banco Central pertenceu à equipe do
Sr. Francísco Gros, que teve à frente do banco franco desem
penho desastroso, com inúmeros envolvimentos, quando to
mamos conhecimento de que, no período em que ficou afas
tado daquela entidade, como funcionário de carreira licen-

ciado, prestou serviços de consultoria à Febraban, ficamos
preocupados. E a nossa preocupação fica como uma espécie
de advertência e de lembrança ao Presidente da República,
porque não é possível que material de tamanha importância
desapareça do Banco Central sem que permaneça a suspeição
do envolvimento do próprio Presidente da entidade, ou da
sua omissão, até pelos vínculos que S. S~ apresenta na sua
trajetória de vida. Se a trajetória de vida do Presidente da
República é fundada na honradez, o mesmo não podemos
dizer do Presidente do Banco Central.

Sr. Presidente, pretendo ter um contato com o Ministro
da Fazenda - vou marcar áudiência - para pedir a S. Ex~

providências urgentes e imediatas com respeito não só ao
Presidente do Banco Central, mas a toda a Diretoria desse
estabelecimento de crédito, que ainda é quase a mesma que
esteve subordinada ao ex-Presidente Francisco Gros. Se as
providências não forem tomadas, vou angariar as assinaturas
necessárias dos membros da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal para instauração de uma Comissão Parla
mentar Mista de Inquérito sobre o Banco Central. São tantas
as irregularidades, inclusive no tocante à conversão da dívida
externa, que não é possível fiquemos calados nesta Casa diante
desse descalabro.

É nossa expectativa, é nossa esperança que o Presidente
da República adote providências. Vamos ter um contato direto
com o Ministro da Fazenda, esperando que a moralização
que permeia todo o discurso do Presidente da República se
faça sentir também no Banco Central.

Durante o discurso do Sr. Paulo Ramos, o Sr.
Waldir Pires, 2° Vice-Presidente, deixa a cadeira da pre
sidência, que é ocupada pelo Sr. Ibsen Pinheiro, Presi
dente.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A lista de pre
sença registra o comparecímento de 220 Srs. Deputados. Não
havendo quorum para deliberação, vou prorrogar o período
destinado ao Pequeno Expediente, antes porém dirigindo ape
lo aos Srs. Deputados que se encontrem nas demais depen
dências da Casa no sentido de que acorram ao plenário, para
que se instale a Ordem do Dia, que hoje é extensa e inclui
matéria relevantíssima. É o apelo que faço aos Srs. ParIa
mantares.

Em continuação ao Pequeno Expediente tem a palavra
o nobre Deputado Chico Amaral.

O SR. CHICO AMARAL (Bloco Parlamentar Democrá
tico - SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sr~ e Srs. Deputados, um'dos mais gratos e, certamente,
inesquecíveis momentos vividos por mim, nestes meus 70 anos
de vida, foi-me proporcionado no último dia 25 de janeiro,
segunda-feira que se passou, numa iniciativa dupla do EngQ

Artur Ferreira dos Santos, que dirige a Estrada de Ferro
Campos do Jordão, e do Dr. Carlos Francisco Púbio Marcon
des, este Presidente da Cosesp - Companhia de Seguros
do Estado de São Paulo.

Foi uma viagem que reuniu amoráveis figuras do meu
mais íntimo relacionamento, antigos companheiros da Cosesp,
o colega Deputado Ary Kara José e seus familiares, cumprindo
todo o percurso da Estrada de Ferro Campos do Jordão,
passando por Santo Antônio do Pinhal.

Primeiramente um registro maiúsculo. O idealismo e a
fé do Dr. Emílio Ribas, médico do passado, grande respon
sável pela construção desse necessário trajeto ferroviário em
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terras paulistas, transformado, hoje, num dos passeios turís
ticos mais emocionantes. O Médico Emílio Ribas idealizou
uma fer~ovia para transportar, inicialmente a vapor, hoje por
sistema elétrico avançado, os doentes de tuberculose que pre
cisavam de tratamento, na época, em Campos do Jordão,
para se livrarem do mal valendo-se, em especial, do clima
jordanense e da região.

O sonho de Emílio Ribas, após o esgotamento dos seus
recursos pessoais e de amigos, foi possível conçretizar com
a participação do Estado, que assumiu a conclusão da obra,
importando de alguns países europeus, como Inglaterra e Por
tugal, muito da estrutura da ferrovia, desde ponte até seus
carros e máquinas, além de utilizar da têmpera e firmeza
de propósito de brasileiros e portugueses, na execução da
obra.

O sonho de Emílio Ribas de implementar ao máximo
os caminhos para a cura da tuberculose levou-o à pobreza
material, nos seus últimos anos de vida, mas lhe permitiu
assistir à validade de sua idéia, facilitando a chegada dos doen
tes para a sua recuperação. No passado e nos dias atuais,
o dito sonho expressa a contribuição para a indústria dos
novos tempos: o turismo.

Cortando a Mata da Serra da Mantiqueira, o passeio
pelas automotrizes permite uma visão paisagística de beleza
rara, alcançando quase 1.800 metros de altitude, vislumbrando
os vales, as montanhas, o verde, a pureza do ar, numa recom
posição dos que fazem os cerca de 40 quilômetros de percurso
em bitola estreita de um metro, em composições limpas, mo
dernas, adequadas ao melhor conforto dos passageiros.

Foram algumas horas de lazer, de momentos de ufania,
conhecendo a história da Estrada de Ferro Campos de Jordão
e de seu idealizador, o Médido Emílio Ribas, que dá nome
a hospitais no Brasil e foi uma grande figura da ciência médica
brasileira de ontem.

A viagem agradabilíssima ensejou também conhecer mui
to do que é desconhecido para a grande maioria dos paulistas
e dos brasileiros, destacando-se a responsabilidade dos que
comandam aquela estrada de ferro, que não se restringe só
ao percurso turístico, mas serve à população de Pinda1Tj.o
nhangaba e de Campos do Jordão no transporte de passa
geiros, de maneria eficiente e barata. Além disso, a dita estra
da de ferro, hoje integrada na Secretaria de Turismo do Estado
de São Paulo, permite intensa atividade de lazer no Parque
Balneário das Aguas Claras, que não só lembra personagens
da literatura de Monteiro Lobato, no Município de Pindamo
nhangaba, como também serve intensamente de diversão até
para moradores de outros Municípios. Além disso, o centro
de lazer e comércio desenvolvido pela empresa em Campos
do Jordão conta com teleférico, pedalinhos, parque de diver
são, dando uma boa estrutura ao lazer àquela cidade paulista
e aos milhares de participantes do turismo interno brasileiro,
além do controle desse campo no litoral sul de São Paulo,
Caverna do Diabo.

Sem dispor de recursos oficiais, a Estrada de Ferro de
Campos do Jordão, mercê do firme e responsável comando
do Eng9 Artur Ferreira dos Santos e até mesmo elo seu ante
cessor imediato, é um setor vivo, atuante do Governo de
São Paulo, bastando-se a si próprio nas suas necessidades,
não apenas de manutenção, mas de avanços que permitem
sonhar concretamente em sua transformação numa empresa
específica não apenas para comandar o trajeto ferroviário,
mas para dar vida aosentretimentos indispensáveis a uma
estrutura de turismo de lazer,c?mo a que já existe em Campos

do Jordão, no Balneário de Aguas Claras, já com concreto
projeto de ampliação, para o divertimento do povo.

Quero cumprimentar, em especial, o Eng9 Artur Ferreira
dos Santos, filho de simples ferroviário da Estrada de Ferro
de Campos do Jordão, alguém que é verdadeiramente ferro
viário e nao simplesmente está ferroviário, pelo sangue que
traz nas veias, pela dignidade que herdou dos seus, e que
sabe cultuar e defender expressivo patrimônio do Estado,
a encantada ferrovia, tudo fazendo nas oficinas da empresa,
lutando e conseguindo sucatas da Fepasa para melhor equipar
sua estrada, inovando e avançando para o futuro, dotando
a empresa com os recursos modernos dos dormentes de ci
mento.

A minha homenagem a Artur Ferreira dos Santos e a
toda a família ferroviária da Estrada de Ferro de Campos
do Jordão, a começar de seu velho pai, lembrando aqui Quico
do Mané, guia e motorneiro da automotriz que conduziu a
todos nós na linda e inesquecível viagem.

Ao Dr. Carlos Púbio Marcondes, Presidente da Cosesp,
ao colega Deputado Ary Kara José, a expressiva e autêntica
voz representativa do Vale do Paraíba, em especial, sem pre
juízo de sua penetração em outras áreas estaduais, igualmente
o meu agradecimento.

Meus agradecimentos também pelos momentos de gran
deza e elevação vivido no último dia 25 de janeiro a quantos
participaram do alegre encontro de legítimos e verdadeiros
amigos.

A S~ Beth Azize - Sr. Presidente, V. Ex~ me permite
fazer uma rápida solicitação?

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Pois não.

A SRA. BETH AZIZE (Bloco Parlamentar Democrático
- AM. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, tenho
em mãos um pedido de contribuição de CPI para investigar
a violência na televisão e me honraria muito a assinatura
de V. Ex' Posso levar o pedido para que V. Ex' o assine?

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Infelizmente,
o Regimento Interno proíbe o Presidente de assinar propo
sições.

A SRA. BETH AZIZE - Depois do dia 2 de fevereiro
V. Ex' assina?

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - No dia 3, assina
rei com o maior prazer.

A SRA. BETH AZIZE - Muito obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Um pedido
de V. Ex' eu assino sem ler, porque é uma boa característica
da convivência nesta Casa.

A SRA. BETH AZIZE - Neste caso, temos que tomar
cuidado com o pessoal da Folha de S. Paulo, porque poderá
repetir-se o que já aconteceu e é do conhecimento de todos.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Uma das melho
res características da boa convivência parlamentar é o apoio
em confiança. Um requerimento de V. Ex' terá o meu apoio
sem que seja preciso conhecer o conteúdo. A partir do dia
2, nobre Deputada, quando estarei sentado no plenário ao
lado de V. Ex" assinarei o requerimento.

A SRA. BETH AZIZE - Muito obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Concedo a pala·
vra ao Sr. paudemey Avelino.
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o SR. PAUDERNEY AVELINO (Bloco Parlamentar
AM. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'"
e Srs. Deputados, retomo, nesta oportunidade, o tema da
política nacional da borracha natural e da crise sem prece
dentes que assola o setor atualmente.

; É que me sinto no dever de alertar o Governo e a Nação
para o quadro de pobreza absoluta em que se encontram
regiões inteiras do interior da Amazônia, tradicionalmente
produtoras de borracha natural e transformadas hoje em ver
dadeir~s guetos de miséria, cada vez maiores.

Ocorreu-me, no ano passado, a idéia de promover a cria
ção de mecanismos institucionais capazes de mudar a sorte
do povo da floresta, condenado a morrer de inanição se medi
das abrangentes, profundas e eficazes não forem tomadas,
a nível governamental, para socorrê-lo. ObjetIvei esse propó
sito mediante a apresentação de projeto de lei que institui
o PROBAM - Programa Experimental de Incentivo à Produ
ção de Borracha na Amazônia, para o qual estou pedindo
o apoio da Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Am
biente e Minorias, onde se encontra, e de todos os eminentes
companheiros desta Casa e do Senado Federal.

O Probam poderá, uma vez aprovado e transformado
em lei, ser o mais importante dos projetos existentes para
a Amazônia, na medida em que reintroduz a necessidade
da volta da produção da borracha natural.

Ele cria uma alternativa para que as populações hoje
marginalizadas em aglomerados urbanos possam retornar aos
seus Municípios de origem e ter uma atividade econômica
para sobreviver dignamente.

Ademais, o Probam, por sua concepção e seu alcance
finalístico, representa uma iniciativa perfeitamente compatível
com a natureza e os objetivos de outras tantas medidas em
estudo no atual Governo destinadas a atenuar os efeitos per
versos da recessão econômica sobre as populações de baixa
renda.

Tudo farei para que, desde já, esse projeto constitua
o ponto referencial das discussões e debates em torno da
problemática da produção e comercialização da borracha, que
ensejou recentemente importante determinação do Presidente
Itamar Franco ao Sr. Ministro do Meio Ambiente, consubs
tanciada na criação, há dois dias, de comissão interministerial
destinada a levantar os problemas relacionados com o escoa
mento e o preço do produto e a sugerir ações governamentais
de curto e médio prazos.

É que, Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Deputados, a gravidade
da crise impõe e postula a presença do Estado e, por que
não dizer, sua intervenção - neste caso corretiva e benéfica
- para proteger o setor produtivo primário, totalmente inde
feso diante das manobras de cartelização de mercado, direcio
nadas para a preferência a produtos estrangeiros subsidiados.

Em nome do que s,;: denominou de modernização da
economia, o setor da borracha foi encarado tecnocraticamente
pelo Governo passado., como um segmento econômico impro
dutivo, por viver da proteção do Estado.

. A partir dessa visão equivocada, deixou de haver atuali
zação dos preços da borracha produzida no País e chegou
a ser reduzido em 30% o preço de comercialização de borracha
beneficiada.

Só essas duas medidas foram suficientes para agravar
consideravelmente a crise conjuntural do setor e para inviabi
lizar estruturalmente a cadeia produtiva primária de borracha
natural.

Não foi levado na devida conta o perfil atípico do mercado
econômico da borrracha natural, notoriamente cartelizado,
com quatro empresas de fabricação de pneumáticos, todas
multinacionais, responsáveis por mais de 80% do consumo
de borracha no País.

São anomalias, Sr. Presidente, que precisam ser tratadas
com diretrizes diferenciadas de política econômica, compor
tando a intervenção do Estado como mecanismo compen
satório do desequilíbrio provocado pelas distorções do lado'
da procura, ou seja, do mercado consumidor.

O prejuízo de uma política desatenta a tais características
diferenciais de mercado é incomensurável, atinge milhões de
pessoas - só na Amazônia mais de três milhões - e repre
senta bilhões de dólares que a Nação não tem como recuperar
ou compensar.

A Amazônia, segundo estimativa dos cientistas, tem uma
população de seringueiras nativas capazes de produzir anual
mente mais de 200 mil toneladas, quantidade que daria para
suprir as necessidades de consumo interno.

Com mais de 4.000 toneladas de borracha estocadas, sem
escoamento, os usineiros falindo, os seringalistas abandonan
do a atividade e os seringueiros migrando para os bolsões
de miséria das periferias urbanas, urge uma solução mais
abrangente e profunda para o problema da borracha.

Foi esse quadro de anomalias, cada dia mais acentuadas,
que me levou a sugerir a criação, mediante projeto de lei,
de um programa experimental voltado para a reativação da
economia da borracha.

Estou convencido, Sr. Presidente, de que essa iniciativa,
tão logo concretizada, haverá de preencher uma lacuna no
planejamento regional, vindo ao encontro da vocação natural
da Amazônia e resgatando um segmento social produtivo,
hoje reduzido à miséria e à fome e sem horizonte.

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Reitero o apelo
aos Srs. Deputados para que compareçam aO plenário, a fim
de que se instale a Ordem do Dia.

Concedo a palavra à nobre Deputada Benedita da Silva.

A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bloco Parlamentar De
mocrático - RJ. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente,
Sr" e Srs. Deputados, venho hoje à tribuna para manifestar-me
a respeito de um fato que tem sido objeto de comentário
no Brasil inteiro, a indicação de Luíza Erundina para a Secre
taria da Administração Federal.

Não é por acaso que venho aqui. Estive recentemente,
representando o Partido dos Trabalhadores, em El Salvador.
Participei ali de uma conferência internacional em noIhe do
meu partido e fiz parte de painel cujo tema era exatamente
a tolerância política no processo democrático. Em EI Salvador,
tive a oportunidade de verificar que, após doze anos de guerra,
era preciso que houvesse entendimento entre as forças políti
cas para que se pudesse, democraticamente, garantir a eleição
em 1994, viabilizando a reconstrução do País, assim como
era preciso levar à prática uma política de anistia que condu
zisse à barra dos tribunais os responsáveis por atos criminosos,
mas também levasse em consideração em que conjuntura se
deram os atos de força usados na defesa do País. Tanto .as
forças armadas salvadorenhas, que têm a maior responsa
bilidade, quanto os guerrilheiros souberam, democraticamen
te, depor as suas arinas, a partir da consciência de que aquele
'momento de paz, aquela trégua obtida deveria permanecer.

Em El Salvador, a tolerância me. fez assistira uma cena
em que os guerrilheitos debatianf'oom ·0. alto comando·das
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Forças Armadas e com representantes de todos os partidos,
da esquerda e da direita, uma discussão aprofundada com
relação à paz e ao resgate da cidadania de todos os habitantes
do País.

Tive oportunidade também de assistir a um fato inédito,
as armas dos guerrilheiros levadas para serem queimadas,
com o consentimento dos mesmos e com a consciência de
que havia ali um projeto altamente articulado entre aquelas
forças.

Se estou dizento isso exatamente neste momento é porque
entendo que não é por acaso que tem tido tanta repercussão
a indicação de Luíza Erundina para fazer parte do Governo
de Itamar Franco.

Temos consciência de que o Partido dos Trabalhadores
participou do processo de impeachment, lutou, juntamente
com outras forças, para que não houvesse eleição geral de
Itamar Franco pudesse assumir a Presidência da República,
como Vice que foi na chapa de Fernando Collor de Mello.

O Partido dos Trabalhadores tem debatido, conversado
democraticamente e sugerido um programa visando a uma
saída econômica e social para este País. O mesmo partido,
com a legitimidade dada pelo povo, tem conduzido, nesta
Casa, a sua política de aliança.

Portanto, o Partido dos Trabalhadores, se não tem a
ver com o Governo de Itamar Franco, tem a ver com a política
que norteia hoje este País - e que o clamor do povo brasileiro
legitimou - de modo que possamos nos manter, enquanto
oposição, afastados do Governo mas garantindo a governa
bilidade através da nossa contribuição política.

Por isso, sou inteiramente contra a expulsão de nossa
companheira Luíza Erundina, na qual reconheço a qualidade
de petista que deu uma grande contribuição ao partido com
a experiência acumulada na administração que fez em São
Paulo. E sua decisão tem legitimidade.

Mas quero dizer que a companheira Erundina cometeu
um equívoco quando ignorou a instância partidária e não fez
a consulta necessária para que pudesse tomar essa decisão.
Assim também o Governo Itamar - depois de toda a contri
buição dada pelo Partido dos Trabalhadores e dos entendi
mentos no sentido da não participação no Governo, mas de
uma flexibilidade em dar uma sustentação democrática para
a governabilidade deste País - errou ao fazer esse convite
sabendo da posição do PT, sem alinhavar profundamente com
nosso partido, que representa uma parcela da força deste
Congresso Nacional, os entendimentos necessários para que
a cidadã, a companheira Erundina pudesse realmente assumir,
como o fará, a Secretaria da Administração Federal.

Sr. Presidente, peço que conste nos Anais da Casa, na
íntegra, meu pronunciamento sobn:: a minha visita a EI Salva
dor. Registro aqui o fato de que não aceitamos a expulsão
da Erundina, mas é necessário uma disciplina, porque ela
conhece os critérios do PT e sabe que eles são democráticos.
Não há divisão no Partido dos Trabalhadores. O que há é
consciência e transparência em nossa divergência - e isso
pauta a nossa -concepção filosófica.

PRONUNCIAMENTO A QUE SE REFERE A ORA
DORA:

SI. Presidente, Sr!' e Srs. Deputados, na semana de 11
a 15 de janeiro do corrente ano, como representante do meu
partido, participei em El Salvador da Conferência "Recon
ciliação em Tempos de Transição".

O objetivo daquele evento, patrocinado pelos órgãos go
vernamentais, partidos políticos e entidades civis, foi relatar,
como contribuição de análise, a experiência salvadorenha no
processo de transformações política dentro do novo quadro
mundial.

O encontro teve três principais momentos de reflexões:
na primeira fase, analisou-se o significado dos acordos de
paz, do ponto de vista do Governo de El Salvador, da FMLN
e da comunidade internacional; na segunda fase, discutiram-se
as experiências vividas durante o processo de negociação. E~
fatizou-se bastante a experiência do processo de paz e reconCI
liação na sociedade salvadorenha.

Tive oportunidade de falar e de participar de uma reunião
com a Convergência Democrática. Naquela reunião partici
param vários Deputados, representantes da Convergência,
composta de três Partidos: Movimentos Popular Social-Cris
tão, união Democrática Nacionalista e Partido Social Demo
crata. Na reunião, os Deputados presentes pediram que o
Partido dos Trabalhadores os ajudasse na capacitação de qua
dros.

No encontro tratei de relatar no!>sa experiência eleitoral
e ressaltei a necessidade de se buscar a unidade entre os Parti
dos Progressistas, sobretudo quando há intenção, dentro deste
segmento, de candidatura à Presidência da República. Foi
a primeira vez, depois de assinatura de Acordos de Paz, que
toda a esquerda esteve junta discuntindo temas tão impor
tantes naquele país, tais como: unidade, eleições, participação
popular, etc.

Enquanto experiência política e partidária, foi muito inte
ressante. Fiquei convencida de que o Partido dos Trabalha
dores tem a grande responsabilidade, naquele processo eleito
ral, de ajudar a esquerda na discussão de um projeto único
nacional, com nossa experiência, principalmente, na adminis
tração pública e na vida interna do Partido.

Na oportunidade, estivemos com vários oficiais brasil~i

ros. Deixo aqui meu reconhecimento pelo tratamento a mIm
dispensado, inclusive acompanhando-me juntamente com li
deranças camponesas do PADECOMS (Patronato de Desen
volvimento das Comunidades de Morazan e San Miguel).

Na reunião do Padecoms, os componeses pediram-nos
ajuda no sentido de realizar gestões junto ao Governo visando
a cooperação técnica e créditos para comprar maquinaria agrí
cola.

A representação do Partido dos Trabalhadores em El
Salvador vai trabalhar junto com camponeses para a realização
de um projeto concreto e global.

Cheguei em El Salvador num momento delicado e com
plexo. Os partidos de esquerda estavam em intensas discus
sões. Por esse motivo não foi possível um intercâmbio mais
amplo. Mesmo assim, foi suficiente para estar consciente que
o Partido dos Trabalhadores pode e dará uma contribuição
importante para o principal setor político salvadorenho.

Será um intercâmbio importante para nós, enquanto Par
tido de reconhecida militância política no cenário nacional
e internacional. As lideranças progressistas daquele país reco
nheceram ser indispensável que o nosso partido possa colabo
rar com proposta de estratégia de planejamento eleitoral. Para
nós, será gratificante e enriquecedoI. Será muito importante
ajudá-los nessa nova caminhada, em especial por não terem
nenhuma experiência em processo eleitoral.

Ficou demonstrado por parte de toda a esquerda demo
crática daquele país a grande admiração por Lula, principal
mente pela sua experiência política e eleitoral em 1989, que
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certamente trará grande contribuições ao processo eleitoral
em EI Salvador.

Era o que tinha a dizer.

O SR. MURILO PINHEIRO (Bloco Parlamentar - AP.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. e S~s

Deputados, trago hoje a esta Casa dois assuntos, sendo um
de caráter nacional e outro inteiramente restrigo ao Município
de Macapá, Capital do Estado do Amapá, que represento
nesta Casa.

O primeiro, Sr. Presidente, diz respeito à fomentação
de um movimento a que tentam dar corpo neste País, tendo
como principais articuladores duas personalidades políticas
de grande destaque na vida pública brasileira, os Governa
dores Fleury e Alceu Collares. Esse movimento, aliás, já foi
comentado por muitos Parlamentares nesta Casa.

Trata-se da vontade dos Estados do Sul e Centro-Oeste
de verem ampliadas as suas bancadas na Câmara dos Depu
tados, sob a alegação da existência de uma suposta anamolia
no dimensionamento do número de cadeiras nesta Casa para
cada Estado de Federação, que resultou em subdimensio
namento das bancadas dos grandes Estados e em superdimen
sionamento das bancadas dos Estados menores, na quase tota
lidade pertencentes às regiões Norte e Nordeste, notadamente
as mais pobres deste País.

Sr. Presidente, embora, na prática, não possamos criticá
los, pois aqueles que tentam a todo custo defender os inte
resses de suas regiões e dos seus Estados estão no seu direito,
o que nos deixa receosos, diante de tentativas como essa,
é que movimentos dessa natureza possam comprometer o pro
cesso de integração nacional e a harmonia que passou a tomar
conta do País, ap6s o impellchment do ex-Presidente Collor:

Assim nos expressamos, Sr. Presidente, porque, em nosso
entendimento, o que seria melhor para a Nação, neste mo
mento em que a própria população se enche de otimismo
diante da expectativa de dias melhores para todos, por força
de expressão, é que se extinguissem no País as fronteiras
internas, ou seja, que os interesses de uma Região fossem
os das outras, que os interesses de um Estado passassem a
ser os dos outros. Que São Paulo e Rio Grande do Sul, por
exemplo, se preocupassem com o desenvolvimento de Estados
como o Maranhão e o Amapá, e com a qualidade de vida
dessas populações, para que elas deixassm de migrar para
os grandes Estados fugindo da fome, da miséria, da discrimi
nação social- até por que, Sr·se Srs. Deputados, cada família
que deixa o Norte e o Nordeste rumo ao Sul e Centro-Oeste
contribui para o agravamento dos problemas de ordem social
dessas regiões. Dessa forma, Sr. Presidente, S~s e Srs. Depu
tados, ajudar as regiões mais pobres deste País, ajudar os
pequenos Estados é conduzir o Brasil ao desenvolvimento
e ao Primeiro Mundo.

Entretanto, Srs. Deputados, o caminho mais viável para
o alcance desses estágios almejados seguramente não implica
a tentativa de redução das bancadas dos pequenos Estados.
Idéias como essa s6levam à desagregação nacional, colocando
uma região de encontro à outra e, acima de tudo, colocando
em xeque o sentimento de integração nacional e de brasi
lidade.

O segundo assunto' que trago para registro nesta Casa
e para externar minha indignação refere-se a um fato que,
de acordo com informações recebidas de Macapá, está para
acontecer na Prefeitura daquele Município: a demissão de
grande parte dos quase 2 mil servidores que atendem àquela
municipalidade, sob a forma de prestação de serviços, há qua-

tro anos, desde o início da administração do ex-Prefeito Capi
beribe, padrinho da candidatura do Prefeito eleito e empos
sado, Papéo Paes.

Expressamos aqui a nossa indignação porque o atual Pre
feito, durante a sua campanha política, apoiado pelo ex-Pre
feito Capiberibe, prometeu em palanques públicos que os
servidores conveniados da Prefeitura de Macapá não seriam
prejudicados caso ele se elegesse, e acusou seus adversários
de candidatos a carrascos daqueles servidores, que seriam
demitidos caso algum deles se elegesse. Portanto, se esse fato
vier a aconfecer, será mais um golpe desfechado contra a
população do Município de Macapá, iludida. em campanhas
políticas, por Prefeitos que se elegeram com a ajuda de falsas
promessas.

Era o que tinha a dizer!

O SR. ANTÔNIO DE JESUS (Bloco Parlamentar Demo
crático - GO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Srs. Deputados, os jornais de hoje estampam em man
chete a nova lei de trânsito proposta pelo Ministro da Justiça,
Dr. Maurício Corrêa.

As medidas esboçadas merecem, por antecipação, o total
apoio desta Casa e do Congresso Nacional. O anteprojeto
é uma necessidade emergencial, para disciplinar a conduta
inadequada daqueles que se apoderam do volante para gerar
crimes, violência e atividade anti-social. As infrações no trân
sito brasileiro têm atingido patamares insuportáveis que exi
gem penalidades e reeducação, e até que sejam afastados
da profissão muitos infratores.

O referido projeto contém uma tônica moralizadora.
Quem for pego dirigindo alcoolizado, além de ser multado,
terá o seu veículo apreendido e ficará um ano proibido de
dirigir. O anteprojeto remete ao Código Penal o capítulo dos
delitos de trânsito. Assim, os infratores ficarão sujeitos à pena
de detenção.

A carteira de habilitação ganhará um novo modelo contra
fraudes e voltará a ter fotografia e assinatura do portador.
O transgressor que estiver plu:ticipando de "rachas", além
da multa de 7,4 milhões de <::rilzeiros, terá imediatamente
a carteira de habilitação e o veículo apreendidos e ficará impe
dido de dirigir por um ano.

Estas e outras sábias e oportunas medidas indiscutivel
mente contribuirão para minimizar as assustadoras e traumá
ticas notícias de que mais de 30 mil mortes por ano são provo
cadas por irresponsáveis, inabilitados, embriagados e malfei
tores, que fazem do veículo uma arma mortífera.

Estou de acordo - e creio que toda esta Casa concorda
-com as medidas propostas pelo Sr. Ministro da Justiça.
Oxalá tais medidas sejam estendidas também a outras áre:>.s,
visando a coibir determinados abusos, como acontece em
transmissões televisivas. A transmissão do Hollywood Rock, .
por exemplo, deixou muitas famílias perplexas, sem saber
os efeitos degenerativos desses acontecimentos. Muitos per
guntam se os Deputados não vão tomar uma medida contra
o que vem acontecendo em algumas programações televisivas,
que chegam às raias da aberração.

Acho que chegou a hora de tomarmos uma atitude. Há
pessoas nesta Casa que pensam e sentem como eu e não
poderão silenciar diante das aberrações que, ao invés de contri
buírem para moralizar o País, estão ajudando a degradar a
família, a criança e o jovem. Não sei o que será do meu
País. A mesma televisão que se diz moralizadora e procura
erros até em alguns religiosos, culpando-os e condenando-os,
deixa passar silenciosamente essa onda avassaladora.
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Não podemos silenciar. Ou silenciamos e concordamos
com a degradação da nossa sociedade, ou damos, um bra??
de alerta e tomamos a posição que nos cabe, atraves da legItI
ma ação desta Casa do Congresso Nacional.

o SR. SARNEY FILHO (Bloco Parlamentar - MA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Deputados,
sou um dos Parlamentares que gostam de se utilizar deste
horário do Pequeno Expediente para trazer as reinvidicações
das suas regiões ou se posicionarem a respeito de temas nacio
nais. Raramente venho aqui para esclarecer assuntos publi
cados na imprensa ou para dar desmentidos, mas é isto o
que venho fazer nesta oportunidade.

Tenho lido nos jornais, ultimamente, que cu estaria enca
beçando um movimento para mudar a Lide~ança do nosso
partido, PFL. Sr. Presidente, caras companheiras e compa
nheiros Deputados, acho que, diante desses imensos desafios,
essa seria uma atitude menor.

O meu entendimento, que foi defendido na reunião dos
presid(mtes regionais do PFL junto à Executiva Nacional,
é o de que o Partido deve tomar uma atitude no que diz
respeito ao Governo Itamar. O partido deve decidir se apóia
ou não apóia o Governo Itamar. Na última votação' que tive
mos aqui na Câmara, a esmagadora maioria dos membros
do PFL votou a favor do Governo, e tivemos uma dissidência.

Ora, Sr. Presidente, eu já fui disssidente no PFL, já fui
dissidente no PDS e sei que sempre tive, por parte dos Líderes,
o respeito que um membro fundador do partido deve ter.
Com o nosso estimado Líder Luís Eduardo não foi diferente.
Tenho tido de sua parte lealdade e companheirism0. O nssso
sistema de representação popular dispõe e exige que haja
um Líder partidário. Não tenho absolutamente nada de pes
soal contra o atual, nem qualquer reparo a fazer à sua lide
rança.

O que penso, e continuo afirmando, é que a questão
é mais ampla: é saber se o PFL se incorporará ·1 esse grande
condomínio que deseja tirar o Brasil da recessão, que deseja
repor o Brasil nos trilhos do desenvolvimento, que deseja
dar uma nova feição moral, uma nova feição administrativa
ao país. Com esse espírito, o meu posicionamento é clara
mente a favor do Governo Itamar, e é isso o que cobro da
Direção e das Lideranças partidárias: que o PFL tenha'um
posicionamento claro, e que aqueles que forem minoria no
partido, evidentemente, tenham a sua posição respeitada, não
sejam discriminados. Evidentemente, não poderão refletir a
vontade da maioria do partido.

Sr. Presidente, não falo pelo partido; não tenho como
avaliar, a não ser considerando as últimas votações, qual o
posicionamento do nosso partido frente ao Governo Itamar.
Mas o que defendi na reunião da Executiva Nacional com
os Presidente das regionais foi que temos uma rara oportu
nidade histórica de exercermos a vocação da administração,
a vocação de governo, e de acordo com os parâmetros que
o Governo Itamar deseja, implantarmos a modernização sem
entreguismo e sem sermos pano de fundo para a corrupção
e para os desmandos, uma modernização que favoreça princi
palmente os menos desenvolvidos, os mais pobres e as regiões
mais discriminadas, como o Norte e o Nordeste.

É por isso que nos incorporamos a esse condomínio de
apoio e de boa-vontade ao Governo Itamar Franco. O PFL
foi o segundo maior partido a votar a favor do impeachment.
Temos responsabilidade para com este Governo, porque tive
mos responsabilidade na deposição do ex-Presidente Collor.

De acordo com essa perspectiva, o nosso partido não
pode, sob nenhum pretexto, negar-se a to.m~r uma atitude
histórica, uma atitude que a população brasIleIra espera dele,
um posicionamento firme e claro.. . . .

Não desejo, Sr. Presidente, de maneira alguma, dImInUIr
a minha visão, particularizando no que diz respeito ~o Líder
do Nosso partido. Essa é uma questão pequena fr.ente a grande
questão geral, que é o posicionamento do par;ldo co~o,~m

todo, para dar apoio aos projet~s de reduça_o ?a mlsena,
aos projetos de retomada d.o cresclme~to econon:lco, ao pro
jeto da reforma agrária, enfIm,. a~s pro]~to~ que vao ao encon
tro dos desejos do povo brasIleIro, pnnclpalmente do :povo
pobre, humilde, e do povo das regiões menos desenvolvIdas.

Eram essas as considerações que gostaria de tecer nesta
tarde.

O SR. NILSON GIBSON (Bloco Parlamentar Democrá
tico - PE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sr' e Srs. Deputados, de há muito tenho ocupado esta tribuna
para denunciar a imoralidade que grassa na nossa televisão.
Não se trata somente da Rede Globo, alvo predileto de inúme
ros discursos proferidos sobre o assunto por nobres colegas.

Em artigo de impressionante profundade, intitulado
'Taccuse", o Cardeal-Arcebispo de Salvador e primaz do
Brasil, Dom Lucas Moreira Neves, praticamente esgotou as
considerações sobre a alarmente situação de nossa televisão.

Antes, os articulistas Walter Clark, na Tribuna da Bahia,
e Geraldo d@ Melo Mourão, na Folha de S. Paulo, já haviam
se pronunciado, despertando grande interesse, tal a quanti
dade de cartas de aprovação que os seus jornais receberam
dos leitores. Walter Clark, conhecido homem de televisão,
confessou-se, inclusive, culpado dessa calamidade.

Contra as sábias palavras de Dom Lucas levantam-se ve
lhos argumentos liberais alicerçados em falso moralismo, cen
sura e ressentimento da Igreja contra os meios de comuni
cação.

S. Ex' o Ministro da Justiça, Maurício Corrêa, resolveu
checar as denúncias examinando uma fita de vídeo em que
oito companheiros desta Casa copiaram um dos programas
do horário das 23 horas. O Sr. Ministro ficou chocado com
as cenas de sexo explícito coletivo, além de outra de uma
mulher e um cachorro mantendo relações. A reação do Sr.
Ministro, ao proferir: "É um absurdo!", mostra que há uma
unanimidade nacional sobre os descaminhos da televisão. Na
opinião do Sr. Ministro, as próprias emissoras deveriam, por
intermédio de um conselho de ética, estabelecer o que deve
ou não ir ao ar. Esquece o Sr. Ministro que a ética da televisão
é o Ibope, e nada mais.

A face sorridente do Sr. Sl1vio Santos, da TVS, quando
sai do ar aos domingos, é substituída por filmes pornõs nacio
nais dos mais degradantes.

Da Rede Globo todo mundo já disse o que queria, incluin
do os "tijolaços" do Sr. Leonel Brizola. A Manchete, com
os seus "Documentos Especiais", especializou-se em mo~trar

os aviltantes travestis de São Paulo em plena ação, inclusive
mostrando como aplicar silicone nos peitos masculinos para
obtenção de seios, além de técnicas para ocultação do pênis.

Tudo uma tremenda falta de vergonha, tudo uma tremen
da e desnecessária imoralidade. Escapa a TVE, por não .ter
compromisso maior com o Ibope.

O Presidente desta Casa, Deputado Ibsen Pinheiro, foi
muito feliz quando disse que esta Casa faz o que o povo
quer, e o povo quer o fim dessa nojeira que invadiu nossos
lares.
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Sr. Presidente, não dá mais para esperar. Não peço a
volta da censura. Peço somente o respeito à Lei Maior, cujo
art. 221, inciso IV, já resolve muita coisa. O Conselho de
Comunicação, se dotado de instrumentos enérgicos, poderá
ajudar, e muito.

Há outros dispositivos constitucionais que protegem a
sociedade. O art. 220, inciso lI, é um deles, e deve ser imple
mentado.

SI. Presidente, a televisão, monumental instrumento de
educação dos povos, está deseducando, no Brasil. Esse é o
sentimento geral do povo brasileiro.

Uma forte ação do Congresso se faz necessária.
Nossa TV deve, nesta nova postura ética que o País tenta

manter, procurar caminhos que beneficiem o povo ao invés
de degradá-lo.

Afinal de contas, como explicar à minha neta que bicho
é aquele que ela viu nu na TV, que tinha os peitos da mãe
e a genitália do pai, tudo ao mesmo tempo? E porque ele
tinha necessidade de ficar balançando aquilo tudo com gestos
indecentes?

Não há ,explicação razoável para uma cabecinha de 7
anos sobre o absurdo que ela só deveria conhecer muito mais
tarde.

O povo quer uma solução urgente, e nós estamos aqui
representando o povo. Mãos à obra!

Concluo, SI. Presidente, SI"" e Srs. Deputados, formu
lando um veemente apelo ao Ministro Maurício Corrêa: que
se adotem as medidas necessárias para coibir o abuso imoral
e o sem-vergonhismo na TV. Diz a sabedoria popular que
Deus escreve certo por linhas tortas, e que os grandes homens,
as grandes obras, os grandes feitos, as grandes vitórias, são
como os grandes milagres - não se explicam. Nascem, sur
gem, acontecem, e pronto. Assim é a vida, e seus mistérios.

Maurício Corrêa é um homem simples, formado em Direi
to pela Universidade Federal de Minas Gerais, Procurador
Regional do lapas, membro do Instituto dos Advogados do
Distrito Federal e do Estado de Goiás, Conselheiro e Presi
dente da OAB, Fundador e Presidente da Primeira Comissão
de Direitos Humanos, instituidor da Fundação de Assistência
Judiciária, vinculada à OAB e dedicada à prestação de assis
tência judiciária, integrante das Bancas Examinadoras de can
didatos à Magistratura no Tribunal de Justiça, e no Tribunal
Regional do Trabalho da 1O~ Região; portanto, totalmente
habilitado a, com seu valor, encontrar uma solução para o
grave problema.

Oportunamente voltaremos ao assunto.

O SR. O SR. DÉRCIO KNOP (Bloco Parlamentar Demo
crático - SC. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sr'" e Srs. Deputados, em inúmeras manifestações as
classes empresariais apontam as dificuldades por que passam,
e mostram que, enquanto são obrigadas a enfrentar grandes
obstáculos para se manterem em atividade em meio à recessão
e à crise, o Governo Federal, em maior escala, e as adminis
trações estaduais e municipais, como um todo, não demons
tram consciência de seu papel enquanto agentes econômicos
também interessados em contornar a crise, resolvê-la a possi
bilitar ao país salutares condições de crescimento econômico.

Assim com o setor de transportes, que sofre as conse
qüências da recessão econômica (através da diminuição da
necessidade de transportar cargas pelo modo rodoviário), da

elevação das taxas de juros (através da elevação do custo
do dinheiro) e do abandono a que foram relegadas nossas
rodovias (através do maior desgaste de seus equipamentos).

A conjunção desses fatores adversos põe em risco a ativi
dade rodoviária de transportes, principalmente aquelas peque
nas empresas, tão necessárias à mantenção da competividade
do setor, empresas que tantos serviços prestam à sociedade.

Cumpre que as autoridades financeiras do país estudam
a viabilização desse setor, concedendo-lhe incentivos de cará
ter provisório - enquanto perdurem as adversas condições
da economia - a exemplo do que se fez para beneficiar os
taxistas. com a isenção de tributos sobre a aquisição de veículos
destinados ao transporte público de passageiros. Se assim se
fez, porque razão não se deve isentar de impostos a aquisição
de caminhões que vão transportar as riquezas de Nação, os
alimentos que o povo consome, os produtos que o Brasil
exporta?

Com se exigir de determinadas empresas do setor a dese
jada pontualidade no recolhimento dos impostos devidos. se
sua atividade não tem apresentado resultados financeiros sufi
cientes sequer para honrar seus compromissos trabalhístas?

Os transportadores rodoviários se queixam de que todos
os setores com que se envolvem na operação de sua atividade
findam por ser-lhes antagonistas: os bancos, o Finame, os
consórcios, os fornecedores, os clientes, os empregados e o
próprio Governo. Cada um, a seu turno, procura defender-se,
exigindo dos transportadores tuto o que podem dar, e muito
do que não podem.

A questão dos impostos é crucial, e mecanismos devem
ser estudados. não com vistas a uma anistia fiscal, mas objeti
vando o possível escalonamento que beneficie os contribuintes
sem prejudicar o Erário. Tenho a certeza de que tais meca
nismos podem ser encontrados, desde que haja o desejo, por
parte das autoridades, de solucionar tal questão. e sensibi
lidade. por parte das entidades arrecadadoras para o fato
de que as peculiaridades por que passa a economia nacional
devem justificar um tratamento diferenciado para alguns seto
rees de significação vital para a vida da Nação.

O SR. NELSON BORNIER (Bloco Parlamentar - RJ.
Pronuncia o seguinte discurso.) - SI. Presidente, Sr" e Srs.
Deputados, os postos de serviço e de revenda de combustíveis
automotivos atravessam a mais grave crise do setor, uma vez
que sua margem de participalção na planilha de custos dos
derivados do petróleo e do álcool combustível é menor, atual
mente, se comparada com os dos últimos anos e se confrontada
com a margem auferida pelas distribuidoras, hoje integrantes
de reconhecido e imbatível oligopólio.

Há interesses evidentes em jogo, pois, sendo a Petrobrás
uma das distribuidoras e tendo a estatal ânsia de maiores
ganhos, as demais distribuidoras se locupletam através de ma
nobras consentidas pelos segmentos governamentais envol
vidos, exatamente aqueles que fixiam os preços de venda e
de r€venda dos combustíveis automotivos.

Informe oficial do Sindicato do Comércio Varejista de
Derivados de Petróleo do Estado do Rio de Janeiro esclarece
que "enquanto as Distribuidoras de Petróleo, nos últimos
22 meses. obtiveram um aumento de 8.000% em sua margem
de revenda, a Petrobrás Petróleo, como refinadora. obteve
51% e os postos, apenas 4.800%, num estranho processo de
renda às avassas, entendendo-se o fato como uma estratégia
maquiavélica do setor oligopolizado que atinge, gravemente,
a parte mais frágil do sistema de revenda de derivados de
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petróleo e de álcool: os 25 mil microempresários que atuam
na ponta, donos de postos de gasolina".

E mais grave, SI. Presidente: as distribuidoras obtiveram
prazos alongados para pagamento de suas faturas à Petrobrás
Petróleo, exigindo, entretanto, dos postos prazos exíguos. A
par disto, estimulam os postos maiores e melhor localizados
a oferecerem desconpostos maiores e melhor localizados a
oferecerem descontos nos preços de tabela, causando prejuí
.zos indiretos aos postos menores, que, numa segunda etapa,
por certo terão que encerrar suas atividades. Vale esclarecer
qu;e este é o propósito das distribuidoras, que, assim, teriam
duninuído o custo operacional de suas atividades, mantendo
a mesma rentabilidade de agora.

Este quadro, Sr. Presidente, configura-se como nebuloso
para o setor da revenda de combustíveis, uma vez que o desem
prego é evidente, sobretudo se observada a condição atual
dos postos, que desde o dia 1~ de novembro de 1992 devem
um reajuste de 92% aos seus empregados, calculado sobre
os valores salariais do mês de setembro, embora a legislação
só tenha permitido que o repasse destes custos aos preços
finais ocorresse em 29 de dezembro de 1992.

Fácil é per<..eber que ficou uma defasagem de difícil recu
peração, que envolve inclusive o pagamento do 13~ salário
dos empregados, sabendo-se que, já em 1~ de março de 1993,
aqueles inesmos empregados terão seus salários reajustados
em 32,5% tendo como base de cálculo o mês de novembro
rassado.

Recentemente, fez-se uma análise das margens de reven
da dos combustíveis, ficando evidenciado que os salários dos
empregados e os encergos sociais representam mais de 60%
da margem de revenda total. Observam os analistas que as
própri'lS p~anilhas de custos, que se constituem na estrutura
da margem de r::venda, editadas pelo Departamento Nacional

.. 00 C.ombu!>tíveis, registram historicamente este fato.
É de se ver, então, que os postos de gasolina vivem mo

mentos de instabilidade e de prejízos evidentes, sofrendo forte
pressão das revendedoras, enquanto estas, sob proteção dos
interesses da Petrobrás, se locupletam com margens de lucros
grandes e com prazos alongados, de até 54 dias, para paga
mento de suas faturas.

Trato deste assunto, Sr. Presidente, para denunciar à
Naçãoá crise emergente, instalada junto ao segmento da re
venda de gasolina e de álcool combustível, que poderá provo
car o fechamento de milhares de postos em todo o País, dificul
tando o acesso ao abastecimento e promovendo uma onda
de desemprego alarmante.

O Ministério das Minas e Energia, juntamente c-om os
Ministérios da Fazenda e da Indústria, do Comércio e do
Turismo, precisa estar atento a este fenômeno, enquanto o
Governo, como um todo, deve agir no sentido de rever o
panorama aqui apresentado, de modo que as novas planilhas
de custos contemplem os postos com maior remuneração,
evitando-se o colapso que se avizinha.

O que existe hoje, Sr. Presidente, é um desrespeito para
com um pequeno e o microempresário do setor de revenda
de combustíveis, fato que se reflete no relacionamento deste
com o consumidor, uma vez que o atendimento se faz precário,
sobretudo em razão da necessidade de se diminuir o custo
da mão-de-obra, o que somente é conseguido com a redução
do quadro de empregado.

A ganância das revendedoras, entre elas a própria Petro
brás Distribuidoras, não pode continuar sendo protegida e

acobertada pelos setores do Governo que tratam e cuidam
da política de refino, venda e revenda de combustíveis.

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente, e Sr'" Srs.
Deputados.

O SR. JOÃO FAUSTINO (Bloco Democrático - RN.
Pronuncia o seguinte discurso) - SI. Presidente, SI'"' e Srs.
Deputados, a minha presença na tribuna, nesta tarde, tem
um objetivo: a defesa de um cidadão que vem sendo caluniado,
acusado injustamente por atos que não podem figurar no rol
da ilegalidade. Defendo um homem público sobre o qual dão
cabe sequer a indicação de suspeita, pois o seu comportamento
tem sido de absoluta corceção do longo de uma vida pública
pautada por lutas, vitórias e exemplos de honradez.

Refiro-me ao Ministro Jutahy Magalhães Júnior, inte
grante desta Casa e membro do meu partido, o PSDB, Parla
mentar que faz dos seus mandatos um instrumento a serviço
do povo brasileiro, especialmente do povo da sua terra, a
Bahia. É muito fácil acusar, levantar dúvidas sobre a vida
de um homem público. Difícil é tomar essas acusações convin
centes quando se procura atingir um homem dos mais sérios,
honestos e dignos que nosso Parlamento conhece.

Solidarizo-me com o colega Jutahy Magalhães Júnior pela
forma leviana com que seus acusadores tentaram atingir sua
honra de homem público e de cidadão. O momento presente
impõe comportamentos políticos maduros e responsáveis. As
questões provincianas -não devem ser tratad~s com sensacio
nalismo, com interesses mesquinhos.

O Presidente Itamar Franco tem um grande Ministro,
honrado e digno, e nós, que compomos esta Casa, temos
a convicção de que o Ministro Jutahy Magalhães Júnior, como
brasileiro digno que é, e com a sensibilidade política que
possui, oferecerá uma grande contribuição ao País para que
sejam resolvidos os graves problemas sociais que se abatem
sobre o nosso povo.

Era o que tinha a registrar.

O SR. OTTO CUNHA (Bloco Parlamentar - PRo Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SI'"' e Srs. Depu
tados, a Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro, com 103
anos de existência, de glorioso passado e uma das tradicionais
bandeiras do mundo, hoje agoniza, mergulhada em dívidas
irresponsavelmente contraídas pelos maus gestores que passa
ram pela direção da empresas nos últimos anos.

Tendo faturado até setembro de 1992 27,7 milhões de
dólares, o Lloyd acusava perdas de ordem de 69 milhões de
dólares. Com um patrimônio líquido negativo de 38,5 milhões
de dólares, os prejuízos acumulados chegam hoje a 124 mi
lhões de dólares. As avaliações das dívidas giram entre 320
milhões de dólares e 850 milhões de dólares, i'Jcluindo débitos
trabalhistas.

Nem mesmo o empréstimo de emergência concedido pelo
Governo Federal, no valor de 113 bilhões de cruzeiros, através
de medidas provisória do Presidente Itamar Franco, aprovada
por esta Casa no final de 1992, conseguiu aliviar o grave
déficit daquela empresa pública.

De uma frota de 17 navios, apenas 4 estão operando
e 2 foram arrestados no exterior, por dívidas.

O grupo de trabalho que estudou medidas de saneamento
econômico-financeiro do Lloyd chegou a três alternativas: li
quidação, saneamento e privatizações ou somente saneamen
to, mantendo a empresa como estatal. Mas o Presidente o
Presidente da República teria descartado qualquer uma delas,
preferindo oferecer a empresa aos funcionários, numa derra-
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deira tentativa de mantê-la em funcionamento. Nessa hipó
tese, os empregados assumiriam um passivo semelhante ao
total dos ativos, de cerca de 120 milhões de dólares devendo
o restante dos débitos ser assumido pelo Tesouro Nacional.

Fala-se até que os funcionários já têm pronto uJ,b plano
de saneamento que incluiria a celebração de consórcios priva
dos, como o da Fundação Varig, reunindo aproximadamente
1.100 funcionários, inclusive os burocratas confortavelmente
instalados em Nova Iorque, com salários de 10 mil dólares
mensais.

Talvez a decisão do Presidente da República seja a mais
sábia e chegue a operar o milagre da recuperação da estatal
falida que por longo tempo singrou as águas turvas do desca
labro administrativo e da corrupção. Transformados em do
nos, seus empregados poderão revelar inesperadas energias
e empreender inauditos esforços para retirar o Lloyd do ato
leiro em que o meteram, a exemplo de outras entidades públi
cas transferidas para os empregados, como a Mafersa, que
acumulava também sucessivos prejuízos e hoje ostenta privile
giada saúde financeira.

A situação dessa empresa de navegação foi tomada por
nós como um dos mais eloqüentes exemplos do que chega
a acontecer nas temerárias aventuras do Estado travestido
de agente econômico, competindo deslealmente com o setor
privado e transferindo os resultados negativos para a conta
dos contribuintes. É um exemplo a ser tomado como adver
tência ao Governo, impondo-lhe o dever de acelerar a execu
ção do Programa Nacional de Desestatização, a fim de que
em pouco espaço de tempo nos desfaçamos de todas as esta
tais, lucrativas ou não, fazendo o Estado reassumir unicamente
suas obrigações clássicas em áreas como saúde, educação,
prestação dos serviços, Justiça e segurança.

A privatização da Vasp - Viação Aérea São Paulo, eiva
da de suspeitas e envolvendo protagonistas de reputação duvi~

dosa, não deve ser entendida como exemplo de fiasco do
processo privatizador. Ante a revelação de novos fatos, após
a conclusão da CPI que funcionou nysta Casa, é de todo
conveniente a instauração de investigação mais acurada. Tam
bém se impõe, no caso, que o Governo de São Paulo determine
a execução dos be",s, como garantia, do acionista majoritário,
Sr. Wagner Canhedo, para cobertura das dívidas da empresa
e corte de vez o cordão umbilical que o liga àquele empresário
aventureiro. Enquanto não o fizer, o Governo paulista terá
de suportar esse clima de dúvidas que passou a cercar a opera-
ção de venda da Vasp. .

De qualquer maneira, o que interessa ao Brasil é redefinir
o papel do estado, atribuindo-lhe as funções apropriadas a
um regime de livre competição dentro de uma economia de
mercado.

Era o que tinha a dizer.

o SR. ÉLIO DALLA·VECCHIA (Bloco Parlamentar De
mocrático - PRo Pronuncia o seguinte discurso.) - SI. Presi
dente, Sr~S e Srs. Deputados, a distância abissal que separa
os países desenvolvidos daqueles que se inserem no denomi
nado Terceiro Mundo repousa, fundamentalmente, no nível
educacional e cultural das respectivas populações.

De fato, nos países desenvolvidos a população apresenta
elevado grau de escolaridade, a qualidade do ensino é exce
lente e as pessoas, desde os bancos escolares, são estimuladas
ao hábito da leitura.

No Brasil, todavia, vivemos hoje situação diversa, produ
to de uma herança ignóbil de duas décadas de regime autori-

tário, quando o ensino, em todos os seus graus, foi virtual
mente destruído.

Em verdade, o sistema educacional em nosso está falido,
com baixa qualidade, deficiente formação dos integrantes do
magistério e elevadas taxas de repetência e de evasão escolar.

O estudante brasileiro não tem, nem de longe, o hábito
da leitura e, salvo raríssimas exceções, ignora até datos rele
vantes da História Contemporânea, quer a nível nacional quer
a nível internacional.

É preciso, por conseguinte, que sejam criados mecanis
mos que estimulem a leitura, numa fase inicial de jornais
e revistas, que ao menos tornará os educandos mais bem
informados, adquirindo, a partir daí, o hábito da leitura.

Por essa razão, elaboramos indicação ao Poder Execu
tivo, sugerindo a criação de Programa de Leitura de Jornais
e Revistas junto aos estabelecimentos de ensino de 19 e 2°
graus, assim como projeto de lei, que institui programa similar
de leitura especializada nas escolas técnicas federais.

Solicitando o apoio de nossos ilustres pares a essas inicia
tivas, ressaltamos que nossa inspiração para sua elaboração
se deveu a proposição similar apresentada à Câmara Legis
lativa do Distrito Federal pelo ilustre Deputado Cláudio Mon
teiro, do PDT.

Era o quer tínhamos a dizer, Sr. Presidente.

o SR. CÉSAR SOUZA (Bloco Parlamentar - SC. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Depu
tados, provocada pela imprensa, a comissão de notáveis que
está revendo o nosso carcomido Código Penal revelou algumas
de suas decisões e sinalizou o encaminhamento que será dado
a alguns dos mais vibrantes temas de nossa realidade.

O que se ouviu deixou claro que, entre a ficção jurídica
e a absorção da realidade social, a comissão optou por esta
última, numa saudável decisão que deverá acertar o passo
entre as duas esferas do comportamento humano no Brasil.

Com efeito, as decisões de rever a tipicidade penal de
condutas hoje criminosas, como o aborto, o adultério e a
sedução, só podem merecer deste Parlamento, e deste orador
em particular, aplauso e incentivo, pois buscam captar o essen
cial e verdadeiro dentro do círculo social e tendem a eliminar
de vez o constragimento a que são submetidos os juízes crimi
nais ao exercerem a sua atividade, limitados por uma lei
profundamente defasada.

Mas quero, Sr~ e Srs. Deputados, fazer alusão a um
projeto de lei de minha autoria, apresentado no ano passado,
o qual guarda uma relação de fundo com a matéria tratada
pelos eminentes criminalistas a que me referi, tendo, não
obstante, merecido nesta Casa um tratamento diamentral
mente oposto, de claras nuances conservadoras.

Refiro-me ao projeto que apresentei para extirpar do
Código Penal a possibilidade de anulação do cásamento pela
perda da virgindade, prévia a esse, ignorada pelo marido.

O anacronismo do dispositivo salta aos olhos, sendo evi
dente sua falta de sintonia com a atualidade das relações huma
nas, numa sociedade onde a mulher ocupa um lugar, constitu
cionalmente garantido, de igualdade plena com o homem em
direitos e deveres.

Todavia, apesar de sua escancarada necessidade, o refe
rido projeto de lei foi rejeitado pela Comissão de Constituição
e Justiça, devido ao seu mérito, numa decisão que estampa,
na melhor das hipóteses, um conservadorismo injustificado
e descabido atualmente.
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O descompasso com a sociedade e sua evolução foi fla
grante nessa decisão, que não cesso de lamentar.

Tenho esperança, agora, de que, com os sinais de reno
vação do ordenamento jurídico emandados pela douta comis
são que estuda a revisão do Código Penal, certos posiciona
mentos conservadores e retrógados sejam revistos, a bem da
atualização de nosso sistema jurídico, no qual ainda figura
a possibilidade de um homem anular seu casamento se, ao
casar, sua esposa não for mais virgem.

Temos que fazer soprar ventos de renovação e atualização
também no nosso sistema jurídico. É uma necessidade da
qual não nos podemos furtar.

O SR. VICTOR FACCIONI (Bloco Parlamentar - RS.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs.
Deputados, os Governos do estado do Rio Grande do Sul
e Federal, com o apoio da maioria dos partidos nos respectivos
legislativos, vêm de cometer mais um equívoco contra o consu
midor e o contribuinte. Ao invés de se realizar verdadeiro
ajuste fiscal, promove-se novo aumento na nossa já insupor
tável carga tributária. Teremos, sem dúvida, maior desajuste
na nossa já combalida e,~onomia, agravando a recessão.

No meu Estado, Alceu Collares propôs e conseguiu apro
var a majoração do ICMS de 17 para 18% e o acréscimo
de 10% sobre ccmbustíveis e telecomunicações. A bancada
do PDS votou contra a medida, quanto os demais partidos,
inclusive o PT e o P~DB, se aliaram ao Governo e a seu
partido. Além de onerar o 'contribuinte, não se atentou para
o fato de que isso será lepassado para o consumidor, agra
vando o custo de vida no Estado.

Pelas mesmas razões que o PDS, na Assembléia Legis
lativa do Rio Grande dp' Sul, votou contra o aumento dos
impostos estad"lJis, a bancada federal do meu partido tomou
posição e votou contra a'criação de mais um imposto, o IPMF.
Esse imposto, que incide sobre movimentação financeira, in
clusive emissão de sh"ques, tinha sido anunciado inicialmente
para ser Imposto UnÍC\) e não para ser mais um-o 59'1. Me
xeu-se na Constituição não para simplificar e melhorar a vida
do brasileiro, mas para mais uma vez "tapar furos" da falta
de gerência administrativa em nosso País. Tão logo entre em
vigor o novo imposto, o contribuinte vai sentir no bolso as
conseqüências da votação emocional em que partidos aprova
ram a medida. Isso tudo depois das novas regras do Imposto
de Renda que, riem bem saiu do papel, já foi a principal
causa da excessiva remarcação de preços no mês de janeiro.
As empresas, especialmente os oligopólios, já repassaram para
os produtos o custo adicional que vão ter com a nova legisla
ção. E assim, mais uma vez, quem sai perdendo é o consu
midor!

O Governo não aprendeu a lição; não vê que a ganância
tributária causa efeitos contrários, estimulado a sonegação,
quando não a rlesobediência civil, já que mais imposto signi
fica, invariavelmente, maior confisco do salário do trabalha
dor, sem a contrapartida do Poder Público em serviços que
lhe cabe prestar à população. .

Esperamos que não tarde a hora de acabar com os pseudo
ajustes! O Brasil precisa que se faça a verdadeira reforma
tributária, simplificando a reduzindo impostos, para, de uma
vez por todas, poder sair da crise.

O SR. NELSON MARQUEZELLI (Bloco Parlamentar
- SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's
e Srs. Deputados, o jeitinho brasileiro de praticar o capitalismo
vem produzindo um cenário de constrates no meio empre-

saria!. De um lado, temos os empresários modernos, esclare
cidos, que consideram seus parceiros desde os empregados
até seus fornecedores e distribuidores. São os empresários
que, de fato, promovem e ampliam a geração de riquezas,
induzindo ao desenvolvimento econômico e social os vários
desdobramento dos setores em que atuam.

De outro lado, no entanto, temos os empresários preocu
pados apenas em aCllmular patrimônio, mesmo que essa sona
seja feita à custa de pessoas e de empresas do setor em que
operam. Desses empresários, o povo brasileiro nada teve espe
rar como contribuição para tirar este País do atoleiro econô
mico. Vivo na pele, ao lado de milhares de pequenos empre
sários que integram o sistemanacional de distribuição de bebi
das das marcas Brahma e Skol, as conseqüências desse capita
lismo predador. Um capitalismo que não interessa ao Brasil
e contra o qual me vejo na obrigação de, mais uma vez,
levantar minha voz desta tribuna.

Matéria publicada pelo Jornal da Tarde de 14 deste mês
dá conta, em largo espaço, das cifras que municiam a guerra
da cerveja no cenário carnavalesco deste ano. A Brahma está
gastando nada menos do que S milhões de dólares para a

Antarctica não entrar no carnaval do Rio. Na opinião de
conceituado publicitário, essa é uma brincadeira que está fi
cando cara e que, daqui a pouco, começará a prejudicar a
rentabilidae das empresas.

Contudo, essa é apenas uma pequena parcela da verba
de marketing da mesma Brahma, de 23 milhões de dólares
para este ano, segundo estimativa do mercado. Da mesma
Brahma que se preparar para inaugurar a ampliação de sua
fábrica em Jacareí, em São Paulo, projeto que consumiu inves
timentos da ordem de 150 milhões de dólares e transforma
aquela unidade na maior cervejaria da América Latina. Da
mesma Brahma que já detém 1% do mercado argentino, mas
que quer abocanhar 4% desse mercado nos próximos dois
anos, a partir de nova fábrica, em Santa Catarina, onde vai
investir outros 150 milhões de dólares.

Nenhuma empresa deve ser criticada por investir em mar
keting ou por ter capacidade de ampliar seu parque produtivo.
O problema, nesse caso, é que enquanto a Campanhia Cerve
jaria Brahma cresce, atravessa as fronteiras, essa evolução
em grande parte é feita à custa das empresas distribuidoras
de seus produtos em todo o País, como venho denunciando
desta tribuna.

A Campanhia Vervejaria Brahma é uma empresa cada
vez maior, mas os distribuidores Brahma e Skol estão cada
dia menores. Isso porque a Brahma veio retirando a amrgem
de ganho dessas pequenas empresas nos últimos anos, até
reduzir-lhe a rentabilidade a zero. Essas empresas perderam
há mais de dez anos a capacidade de renovação de suas frotas;
descapitalizadas, não conseguem modernizar seus métodos
operacionais, desestruturando um universo de quase duas mil
empresas e de aproximadamente SOO mil empregos. Em resu
mo, essas empresas estão sendo empurradas neste momento
para a falância, em razão principalmente da insensibilidade
empresarial da Campanhia Cervejaria Brahma.

Uma estranha prática capitalista que desserve ao país
a afronta até mesmo os esforços governamentais para a recupe
ração do desenvolvimento nacional. Falência de seus parceiros
de negócios, desenvolvimento, nada disso parece importar
à Brahma. Importante para a empresa é seguir acumulando
patrimônio, atravessar fronteiras e também ser a única no
desfile das escolas de samba.
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o SR, JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (Bloco
Parlamentar - MG. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sr~' e Srs. Deputados, após cerca de cinco meses
de análise no Senado, retorna a esta Casa o projeto de moder
nização dos portos, para apreciação em regime de urgência
urgentíssima.

Esperamos que seja oferecida à sociedade a versão defini
tiva da nova legislação portuária, em discussão no Parlamento
desde o mês de fevereiro de 1991.

Nesta última etapa do processo, incumbida à Câmara
dos Deputados, restam dois caminhos: adotar o texto que
nos foi enviado pelo Senado, trabalhando com a hipótese
de supressão de algumas emendas ali propostas, ou, rejeitan
do-o, revigorar o projeto na forma aqui anteriormente apro
vada.

A decisão não nos parece difícil. Examinando-se as modi
ficações introduzidas na pt:oposição por nossos ilustres Sena
dores, fica claro que naquela Casa recrudesceu a pressão dos
sindicatos de portuários, interessados na manutenção de privi
légios que remontam a mais de seis décadas, principalmente
no que diz respeito ao controle da gestão da mão-de-obra. "

Ora, Srs. Deputados, lutamos para que essa estrutura
monopolista e arcaica fosse superada. Se não pudemos votar
o projeto ideal, chegamos a uma proposta que incorporou
boa parte dos mais avançados conceitos relacionados com
a questão. Por isso, dissemos que era fácil a escolha.

Enquanto o texto oriundo do Senado resvala por conces
sões de car.ãter corporativista e engendra mecanismos pouco
factíveis, o desta Casa, embora ainda com imperfeições, apro
xima-se do modelo de regulamentação que mais ganho e pro
dutividade vem proporcionando aos portos internacionais.

Nosso projeto original é, portanto, aquele que deve ser
enviado à sanção do Presidente da República. Ainda que
tenhamos que deparar com greves inconseqüêntes, paralisa
ções nos portos, não há outro caminho a seguir senão esse.
É a postura que esperam desta Casa todos os setores produ
tivos, como, de resto, a própria opinião pública. Compreen
de-se.

O custo das operações portuárias é problemas que aflige
não só os que lidam com as atividades relacionadas com a
exportação e importação, como também, e muito, os milhares
de cidadãos que têm o seu emprego de alguma forma vinculado
ao nível de competitividade do País no comércio internacional.

É inadmissível que justamente num dos poucos ramos
da economia que vem conseguindo desenvolver-se-a atividade
exportadora - preservemos um obstáculo tão grande como
a caducidade da legislação portuária.

Não fosse tal regulamentação decrépita, que proíbe, por
exemplo, o funcionamento ininterrupto dos portos, a movi
mentação de cargas de terceiros em terminais privados e a
livre contratação da mão-de-obra, estaríamos, a esta altura,
exportanto bem mais que os 36 bilhões de dólares anuais,
soma ainda modesta, levando-se em consideração o potencial
brasileiro junto ao mercado externo.

Estamos, Sr. Presidente, diante de uma responsabilidade
que tem de ser assumida sem hesitação. É momento de uma
decisão política da maior envergadura.

Escolhendo entre as duas propostas em jogo, decidiremos
o futuro dos portos nacionais: se pela via da competitividade,
da modernização, ou se pelo caminho do permanente e absur
do conflito entre os interesses dos portuários, do Governo
e dos empresários.

Esta Casa já mostrou qual é sua opção. Basta agora recon
firmá-la.

Era o que tinha a dizer.
O SR. NILTON BAIANO (Bloco Parlamentar Democrá

tico - ES. Pronuncia oseguinte discurso.) - Sr. Presidente
e Sr~s e Srs. Deputados, como representante do povo do Espí
rito Santo, como um capixaba de coração, sinto minha alma
atormentada quando vejo o que sucessivos governos fizeram
com a política de turismo de meu Estado. Em plena temporada
de verão, quando vemos e sabemos que outros Estados, com
um litoral bem menos exuberante que o nosso, estão cheios
de turistas estrangeiros e de várias partes do País, dá pena
ver o que se passa no Espírito Santo.

De extremo sul à divisa com a Bahia, são centenas de
quilômetros das mais belas praias deste País, localidades apra
zíveis, lugares exóticos, monumentos culturais e naturais dos
mais atraentes, tudo abandonado à própria sorte, sem planos
de divulgação, sem infra-estrutura para o recebimento e a
acomodação dos turistas. Vemos, assim, escorregar pelos vãos
dos dedos milhões de dólares de receita, que muito contri
buiriam para o desenvolvimento do Estado.

Como é possível, Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Deputados,
que um Estado com tal potencial turístico como o Espírito
Santo não tenha um orgão coordenador das atividades turís
ticas e uma política séria e coerente para fomento do setor,
que é hoje um dos mais importantes para a pauta de desenvol
vimento econômico de vários estados e de muitos países?
De Norte a a Sul do Brasil, argentinos, chilenos, uruguaios,
note-americanos, italianos e alemães fretam vôos charters,
alugam hotéis inteiros e gastam aqui seus dólares, gerando
milhares de empregos e impulsionando o progresso de Estados
do Sul e do Nordeste; menos no Espírito Santo, onde apenas
alguns mineiros, brasilienses e paulistas se arriscam a passar
o verão.

As rodovias e estradas que dão acesso às praias e monu
mentos turísticos estão abandonadas e esburacadas. Além dis
so, nos balneários, falta água, são poucos os hotéis e pousadas,
o abastecimento de gêneros é precário, não há atendimento
de saúde e falta segurança. E o pior é que não há, sequer
esboçada, uma política governamental estadual para o setor
de turismo.

A Empresa Capixaba de Turismo - EMCATUR, está
sob liquidação há 11 anos, e não existe um outro organismo
cuidando do setor. Essa empresa inclusive está eivada de es
cândalos, com vários de seus diretores de governos anteriores
processados por corrupção, desvio de dinheiro público e outras
falcatruas. Há inclusive uma negociata em curso, que quere
mos alertar aqui, para a descapitalização da Emcatur, benefi
ciando sócios privados da estatal.

Considero importante que o Governo do Estado, através
de sua Secretaria de Desenvolvimento, Indústria e Comércio,
estabeleça urgentemente uma política de turismo para o nosso
Estado. Não podemos ficar à margem do desenvolvimento
desse setor, que impulsiona o crescimento de vários Estados
e melhora a qualidade de vida da população. Quando o turista
tem infra-estrutura e bom tratamento em uma localidade,
em um Estado, todo o povo se beneficia com isso, pois, quando
ele parte, os equipamentos que proporcionam bem-estar
ao visitante permanecem na entreestação para a popuJ,,;,"
local.

Fazemos um apelo ao Governo do Espírito Santo p8",~

que desenvolva as potencialidades turísticas do Estado. 11íiv
vão faltar parceiros locais e de fora do Estado para essa em-

. ,~.,
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preitada. Os empresários do Espírito Santo estão prontos a
colaborar e investir, e há em outros Estados pessoas dispostas
a investir no turi5mo capixaba, que, se bem-estruturado e
planejado, gerenciado de forma correta e transparente, pode
dar a dimensão que o nosso Estado merece no contexto nacio
nal.

Era o que tinha a dizer.

O SR. JONI VARISCO (Bloco Parlamentar Democrático
- PRo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sr~ e Srs. Deputados, há um hospital clamando por socorro,
abalado pelo descaso do Governo do Estado do Paraná, o
HOf.pital Regional de Cascavel, considerado um estabeleci
mento modelo, que passa hoje por séria crise, devido à desati
vação de setores vitais, como o berçário, a maternidade e
a clínica de isolamento para aidéticos.

Programado para servir de unidade-pólo de duas popu
losas regiões, o oeste e o sudoeste do Paraná, aquele nosocô
mio consumiu 10 milhões de dólares nas obras finais para
ser inaugurado, após longo tempo em que os serviços estive
ram paralisados, e na aquisiçáo de moderno equipamento
hospitalar.

Rapidamente, torpou-se o melhor dos hospitais de refe
rência do Estado, dando eficiente apoio às outras casas da
região, desprovidas de condições para atendimento integral
dos pacientes, seja por falta de especialistas, seja por carência
de quipamentos.

Dentro de sua visáo curta quanto aos problemas de saúde
da população, o Governo do Estado do Paraná acabou por
comprometer a eficiência que o Hospital Regional de Cascavel
vinha mantendo para benefício de milhares de pessoas. Dei
xando de contratar novos funcionários para preenchimento
das vagas que ocorrem com freqüência, gerou um problema
dos mais graves: fez com que setores importantes acabassem
desativados - inclusive 40 dos 150 leitos existentes. Assina
le-se que o projeto inicial previa a ampliação do número de
leitos para 300, numa segunda etapa e 450 dentro de um
prazo maior. Ao invés disso, o estabelecimento está perdendo
sua capacidade de prestar atendimento a uma vasta população,
hoje aumentada, devido ao fechamento de postos municipais
no final do mandato do ex-Prefeito de Cascavel.

Preferindo economizar com o sacrifício da saúde do povo,
o atual Governo paranaense desrespeit.i a própria Consti
tuição Federal, que considera a saúde obrigação inalienável
do Poder Público. Curiosamente, o Governador, nas suas
manifestações públicas, apresenta sempre um discurso bonito,
em defesa da saúde da gente paraense. Pura demagogia, que
os fatos estão a desmentir.

Era o que tinha a dizer.

O SR. FRANCISCO SILVA (Bloco Parlamentar PSTR
- RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'
e Srs. ~eputados, a Rio Light S/A é uma empresa que parece
predestmada a permanentes escândalos administrativos, já
que remonta a tempos bem antigos o seu envolvimento em
falcatruas, desde quando o advogado Antônio Galloti, de no
tórias ligações com o capital estrangeiro, espoliador, fez tudo
para que a empresa inglesa fosse adquirida pelo Governo
brasileiro por preços superfaturados.

Agora o seu Presidente é um brasileiro, mas de nome
britânico, talvez numa coincidência que não seja, de fato
coincidência: trata-se do Sr. Mac-Dowell Leite de Castro'
que está sob cerrada acusação de envolvimento em grave~
irregularidades, relativamente ao processo de licitação para
contratação de várias obras da Rio-Light S/A.

O que nos parece mais estranho, Sr. Presidente, é que
o Sr. Mac-Dowell Leite de Castro permaneça à frente de
uma companhia de eletricidade tão importante quanto a Light,
quando todos sabemos que ele foi indicação direta do ex-Presi
dente Fernando Collor de Mello e sua manutenção no cargo
é não apenas uma afronta ao Congresso Nacional, que decre
tou o seu impedimento, mas constitui flagrante e acintoso
desrespeito ao povo brasileiro, que se manifestou em praça
pública contra todos os atos daquela nefasta administração.

Queremos, por isso, enviar um apelo dos mais veementes
ao Presidente Itamar Franco, no sentido de que determine
aos Ministros da Justiça e das Minas e Energia a adoção de
providências imediatas, para mandar apurar, com todo o rigor,
as denúncias de irregularidades administrativas que envolvem
a gestão do Sr. Mac-Dowell Leite de Castro na Presidência
da Rio-Light S/A Serviços de Eletricidade.

O SR. JOÃO PAULO (Bloco Parlamentar Democrático
- MG. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sr~ e Srs. Deputados, no próximo dia 16, o Presidente da
República deverá promover uma ampla reunião do Ministério,
para encaminhar soluções urgentes no sentido de tentar deter
a escalada inflacionária, que ameaça ultrapassar o patamar
dos 30%.

Este, no nosso entendimento, deverá ser o momento ade
quado para colocar em debate o verdadeiro câncer que está
minando as energias da Nação: a dívida pública interna, que,
na verade, é a dívida externa internacionalizada.

O quadro do endividamento público é espantoso. A dívi
da líquida do setor público, ao final de 1991, era de 146,7
bilhões de dólares, sendo 55,9 bilhões de dólares da dívida
interna e 90,8 bilhões de dólares da dívida externa. A dívida
mobiliária federal alcançou a fantástica cifra dos 105,6 bilhões
de dólares, enquanto o endividamento bruto das empresas
estatais, ao final de outubro de 1992, atingiu 93,4 bilhões
de dólares, 64% correspondendo ao endividamento do setor
elétrico, sendo que as dívidas estaduais elevaram-se a 49 bi
lhões de dólares.

Não conseguiremos chegar a lugar algum, muito menos
à tão ansiada retomada do desenvolvimento econômico, se
não encararmos de frente a questão do endividamento público.
Trata-se de problema de segurança nacional.

Depois que os Estados Unidos, no início da década de
80, elevou de 3,5 para 21 % as taxas de juros internacionais,
a fim de enxugar o excesso de dólares então existente no
mercado mundial, como alternativa para evitar uma inflação
poderia sucumbir a economia norte-americana, nunca mais
os países em desenvolvimento, devedores como o Brasil, que
até então financiavam seu desenvolvimento com empréstimos
bancários, conseguiram ajustar suas economias, sucumbin
do-se em terríveis déficits fiscais.

Personalidades internacionais de renome, como Kissin
ger, Lorde Lever, Norman Gall, dentre outros, e, entre nós,
o Prof. Lauro Campos, da Universidade de Brasília, têm,
nos últimos anos, insistido na tese, que julgamos correta,
de que a dívida externa - que se transformou impagável,
constituindo-se, simultaneamente, no veradeiro tampão que
bloqueia a expansão do comércio mundiaL

Basta vermos as previsões realizadas recentemente por
organismos como a ONU, a ODCE e o FMI, para nos certifi
carmos de que a recessão mundial tende a perdurar a curto
e médio prazos por causa da depressão do comércio interna
cionaL Nenhum país em desenvolvimento deverá apresentar
taxa de crescimento superior a 2% este ano, segundo o DOCE.
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Os países ricos vivem uma forte crise de realização. As
indústrias enfrentam grande ociosidade, os estoque estão ele
vados, as vendas estão caindo e as exportações se deprimindo,
ao mesmo tempo em que os governos, indistintamente, ace
nam para a retomada do protecionismo como forma de prote
ger-se contra a concorrência, venha de onde vier, dos seus
parceiros ricos, em desenvolvimento ou pobres. O exemplo
do aço brasileiro está aí mesmo.

A capacidade de .consumo na esfera dos países ricos está
chegando a um limite insuportável, deixando claro que urge
serem incorporadas à sociedade de consumo internacional par
celas maiores de consumidores, sob penas da economia mun
dial entrar em crise total de realização, com superacumulação
de capital por um lado e superacumulação de pobreza por
outro.

Nesse sentido, o Presidente Itamar Franco deveria, inclu
sive, convocar os seus colegas Presidentes dos países em desen
volvimento para realizar um amplo seminário internacional,
a fim de discutir uma solução para a saída da crise mundial
sob a ótica dos países em desenvolvimento, porque não haverá
economia internacional saudável com a exclusão de bilhões
de seres humanos do mercado consumidor.

Internamente, no Brasil, vivemos uma crise determinada
pela superacumulação de capital, como demonstra claramente
o perverso perfil da renda nacional, em que 70% do seu total
correspondem aos rendimentos do capital (juros, lucros e alu
guéis), enquanto os 30% restantes representam os rendimen
tos dos salários. Superarrochados, estes perderam a capaci
dade de puxar a demanda efetiva da economia, à medida
que os Governos pós-64 os submeteram às terapias do Fundo
Monetário Internacional, para tentar controlar a inflação, que
fugiu de controle quando os Estados Unidos jogaram para
as nuvens a taxa de juros esterna.

desde então, o país já pagou mais de uma vez a sua
dívida externa com o pagamento dos custos financeiros exorbi
tantes, impondo sacrifícios inauditos à população, com as se
guintes desvalorização cambiais, destinadas a favorecer as ex
portações, a fim de obter saldos necessários ao pagamento
dos juros externos, saldos externos este em dólares, que con
vertidos em cruzeiros, contribuíram para expandir e inundar
a base monetária, cujo enxugamento continua a exigir a emis
são de títulos de dívida pública interna, sobre os quais incidem
taxas de juros que têm inviabilizado a retomada do cresci
mento econômico.

Temos, pois, que a dívida externa se transformou em
dívida interna, que é a dívida externa internalizada, cuja conse
qüência é a recessão prolongada, que asfixia a economia e
mata de fomr parcela considerável da população brasileira.

Urge, portanto, que se negocie a dívida pública interna.
Milhões de brasileiros, de sol a sol, inconscientemente, traba
lham hoje apenas para pagar a dívida externa, transformada
em dívida pública interna.

Chegou a hora de se debater abertamente esse assunto.
Mais do que nunca, tornou-se oportuno criar uma Comissão
Parlamentar de Inquérito para discutir as verdadeiras causas
do endividamento público interno e a melhor forma de equa
cioná-la, a fim de de que o país possa retomar o rumo do
desenvolvimento econômico com justiça social.

Era o que tinha a dizer.

o SR. PASCOAL NOVAIS (Bloco prlamentar - RO.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'" e Srs.
Deputados, volta a esta Casa o projeto de modernização dos
portos, que aqui foi aprovado e remetido ao Senado. Como

no Senado este projeto sofreu várias modificações através
de emendas, cabe a nós, então, regimentalmente, aprovar
as emendas do Senado ou aprovar o projeto sem as emendas.

Por definição, Sr. Presidente, os portos constituem insta
lações complexas, e, por seu intermédio, os processos de tro
cas, tanto internos quanto externos, adquirem a velocidade
indispensável ao translado das mercadorias, fator decisivo para
melhor competir nos mercados internacionais.

A operação de um complexo portuário segundo padrões
de racionalidae e funcionalidade, Srs. Deputados, é decOí
rência imediata dos equipamentos disponíveis e da correta
mobilização de recursos humanos, ordenada como um meca
nismo de eficiência e agilidade, e não como um mero parque
assistencial, garantido por privilégios e exclusividades de gru
pos de sindicalistas, retirando o prumo verdadeiro e desem
penho empresarial de qualquer doca. A força do trabalho,
Sr. Presidente, deve ser aproveitada nas operações de estiva
e no interesse principal de receber e embarcar os produtos
em tempos críticos.

É com esse dinamismo, Srs. Deputados, que se baixam
os custos da taxa alfandegária e se fazem menos onerosas
as perdas financeiras conseqüentes de demoras injustificáveis.
Vêm de tal versatilidade operacional acréscimos decisivos para
a exportação e a importação. Quanto maior o prazo exigido
para embarques e desembarques, tanto maiores os agravos
financeiros.

A comunidade de nações defere a todos os grandes portos
do mundo, Srs. Deputados, responsabilidades crescentes em
termos de funcionalidade. Para a Europa, a Ásia e a América
do Norte, a distribuição dos pontos de entrada e de saída
das riquezas produzidas seletivamente é voltada para as docas
que operam com rapidez e a custos reduzidos, com vista às
toneladas movimentadas, quantitativamente maiores na exata
medida em que os portos se reciclarem, tendo qualificações
exponenciais em suas operações.

Neste sentido, Sr. Presidente, esta Casa está investida
de deveres e de responsabilidades que têm de ser assumidas
dentro de uma visão de interesse político da maior enverga
dura, ao votar nas próximas horas o projeto de desregula
mentação dos portos brasileiros, aceitando as modificações.
feitas pelo Senado ou simplesmente aprovando o projeto origi
nal. Espero, Srs. Deputados, que esta Casa abra em definitivo
espaços para a modernização e a atualização da organização
pOttuária nacional, terminando, assim, de uma vez por todas,
com a manutenção de postos de beneficiência sindicalistas.

o SR. COSTA FERREIRA (Bloco Parlamentar PSTR
- MA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sr"' e Srs. Deputados, a sociedade brasileira vem sendo vítima
de violências das mais variada!'. espécies. Uma delas, e não
a menos grave, são os inadmissíveis atentados à moral e aos
bons' costumes a que todos estamos expostos dentro de nossos
próprios lares.

Sim, Srs. Deputados, invadem a intimidade os mais desa
vergonhados programas de televisão. Estão as nossas famílias
indefesas, diante de uma agressão de que tanto mais dificil
mente se podem resguardar, por atingi-las em momentos de
desconcentração e lazer, quando baixamos a guarda, por acre
ditarmos que, no recesso de nosso lar, estamos protegidos
contra a deterioração moral q4le ,jrassa no mundo externo.
Ledo engano, nobres colegas. ";(

Traz-nos a televisão, para dtllÍtro de nossas casas, a violên
cia e a podridão. A essa maléfica influência ficam expostas
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as nossas crianças, numa idade em que nelas se devem inculcar
valores positivos, sentimentos de honra e de dignidade. Sequer
é válido o argumento de que só assiste a esses programas
quem assim o deseja, já que para deles se livrar basta girar
um botão. Ora, Srs. Deputados, existe aí óbvia má-fé, pois
como programas perniciosos não respeitam dias ou horários,
nem sempre haverá quem possa, desligando o aparelho, tomar
a providência de resguardar de sua ação deletéria às nossas
crianças e adolescentes.

Mas não é só o direito que tem a nossa juventude de
encontrar nos programas de televisão'diversão sadia e ocasião
para instruir-se que está sendo desrespeitado. Também nós,
adultos, estamos sendo violentamente afrontados.

Afronta-nos a dignidade de homens responsáveis e decen
tes a pornografia desavergonhadamente exibida pela televisão.
Ainda há poucos dias, foi exibido um filme que mostrava
cenas explícitas de bestialidade e de sexo grupaI. E tudo se
faz em nome da liberdade de comunicação e de expressão.

Srs. Deputados, não pode haver liberdade sem responsa
bilidade, e de há muito já se ultrapassaram os mais liberais
limites da ética e do bom senso.

Sem dúvida, falece bom senso até mesmo àqueles que
justificam a apresentação pela televisão de cenas da prática
dita normal do sexo, alegando haver nesses programas um
conteúdo educativo. Educativos seriam, Srs. Deputados, não
fosse a falta de pudor com que se fazem essas exibições; não
fosse a banalização do ato, com forte acento em seu aspecto
puramente carnal.

Urge que o Governo Federal, através do Ministério da
Justiça, tome as providências cabíveis para que se coíbam
tais desmandos, perigosa ameaça à estabilidade das famílias.
A sociedade não mais tolera que pessoas luxuriosas, a quem
falta qualquer senso moral, estejam a impingir-nos, assim,
a sua licenciosidade.

A degradação moral das antigas cidades de Sodoma e
Gomorra despertou a ira do Senhor. Não permitamos que
a maléfica influência de alguns oriente a nossa juventude por
caminhos semelhantes. Exijamos o respeito que nos é devido,
como filhos diletos do Criador.

o SR. JOSÉ MARIA EYMAEL (Bloco Parlamentar 
SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~'

e Srs. Deputados, a questão do desenvolvimento científico
e tecnológico nacional foi exaustivamente examinada pela Co
missão Parlamentar Mista de Inquérito do Congresso Nacional
destinada a investigar "as causas e as dimensões do atraso
tecnológico nos processos produtivos da indústria brasileira,
bem como nos processos de geração e difusão de tecnologia
nos centros de pesquisa e instituições de ensino e pesquisa.

A Comissão ouviu depoimentos de mai.s de uma centena
de pessoas ligadas à área, da iniciativa privada e do setor
público, tendo apresentado seu relatório final no primeiro
semestre deste ano.

A CPMI analisou as mais diversas áreas da vida nacional
relacionadas com ciência e tecnologia, quer no que diz respeito
à área de pesquisa, quer no que diz respeito ao ensino, à
indústria, à interface entre pesquisa e indústria, à difusão
da ciência e tecnologia, etc.

O quadro levantado da situação da ciência e tecnologia
no Brasil é extremamente grave.

Os problemas principais são: a insuficiência de recursos
investidos em pesquisa e desenvolvimento e sua concentração
no orçamento governamental; a falta de interação entre a
universidade e os centros de pesquisa com a indústria; a falta

de sustentação pelo Poder Público, através do poder de com
pra do Estado e outros mecanismos, dos produtos desenvol
vidos no País e colocados no mercado (como é o caso da
Central Telefónica Trópico, desenvolvida pelo Centro de Pes
quisas da Telebrás e que não conseguiu se firmar no mercado
por falta de uma política consistente da própria Telebrás),
a falta de divulgação de ciência e tecnologia no Brasil, quer
para o público especializado, quer para o grande público,
a remuneração deficiente dos cientistas e pesquisadores, o
que gera o desmonte irrecuperável das equipes de pesquisa,
etc.

Dentro deste quadro, cabe colocar em que medida deve
ser posta a ação dos Municípios, no desenvolvimento científico
e tecnológico, especialmente no caso dos grandes Municípios,
como São Paulo, que possui um orçamento maior que a maio
ria dos Estados brasileiros.

Um Município como São Paulo deveria possuir centros
de pesquisa próprios? Deveria financiar ou estimular centros
de pesquisa de terceiros, quer públicos, quer privados? Qual
deveria ser, em síntese, sua ação no campo da ciência e tecno
logia e de pesquisa e desenvolvimento?

Para responder a estas questões, precisamos esclarecer
inicialmente que o Brasil investe em ciência e tecnologia cerca
de 0,7% de seu Produto Interno Bruto, quando o, desejável
seria algo próximo de 2%, que é o mínimo que os países
desenvolvidos investem. Mesmo aí seria pouco, pois uma coisa
é o PIB de países como os EUA, o Japão, a Alemanha e
outros, e bem menor é o nosso PIB.

Assim, de forma aparentemente lógica, poder-se-ia con
cluir que Municípios como São Paulo devem criar centros
de pesquisa, devem financiar outros centros que não os pró
prios, devem, enfim, investir diretamente em ciência e tecno
logia.

Acreditamos, porém, que outra deve ser a ação dos Muni
cípios. em termos de ciência e tecnologia.

E sabido que a pesquisa se liga basicamente, ao ensino
universitário e, aí, quase exclusivamente aos cursos de pós-gra
duação. Ora, o ensino universitário não é assunto municipal.
O § 29 do art. 211 da Constituição Federal diz: "Os Municípios
atuarão prioritariamente no ensino fundamental e pré-esco
lar".

Assim sendo, entendemos que as atenções dos Municípios
em .termos de ciência,e tecnologia deverão voltar-se para o
ensmo fundamental. E claro que aí não se poderá fazer pes
quisa e desenvolvimento. No entanto, as ações que aí se desen
volveram poderão ser fundamentais para o futuro da ciência
e tecnologia no País.

Preconizamos para o ensino fundamental uma iniciação
ao estudo científico e tecnológico de excelente nível, visando
despertar as vocações e iniciar a preparação dos futuros cien
tistas e pesquisadores do País.

Despertar nos jovens o gosto pela ciência, a aventura
da pesquisa, consideramos ser a contribuição maior que o
ensino fundamental - de responsabilidade maior dos Muni
cípios - pode dar ao futuro da ciência e tecnologia no Brasil.
Feito isto, teremos a garantia de que, no futuro, não faltarão
jovens profissionais interessados nas carreiras científicas, mo
tivados que foram para tanto na hora certa, no momento
em que se iniciaram no estudo das ciências.

Isto ocorrerá porque, além de interessar jovens a serem
cientistas, se estará disseminando na sociedades, através da
educação, a idéia da importância e da necessidade de ciência
e tecnologia, e, com isto, a própria sociedade, educada e
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consciente, cobrará dos governantes a atenção e os investi
mentos necessários.

O SR. NOBEL MOURA (Bloco Parlamentar PSTR 
RO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~s

e Srs. Deputados, o Governador do Rio Grande do Sul, Sr.
Alceu Collares, defende a tese de que os Estados menos popu
losos deveriam possuir uma representatividade menor no Con
gresso Nacional.

Essa posição, SI. Presidente, é simplesmente discrimi
natória contra as Regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste
e só favorecia os Estados do Sudeste, que literalmente sufoca~
a economia e os interesses do resto do País.

O Governador Alceu Collares não percebeu, Sr. Presi
dente, Sr~' e Srs. Deputados, que com a sua posição facilitaria
a aliança da Região Sudeste com qualquer Estado de outras
regiões, obtendo dessa forma a maioria dos votos na Câmara,
o q~e inviabilizaria a obtenção de aprovação de seus próprios
proJetos.

Visando fortalecer o equilíbrio da Federação, Sr. Presi
dente, SJ"!' e Srs. Deputados, o Senado Federal mantém a
representação paritária de três parlamentares por Estado, in
dependente do número de eleitores.

Esta m?~ança que? citado Governador pretende, pro
pondo a elelçao proporCIOnal para Senadores, ocorreria neste
momento átipico.

Nessas circunstâncias, Sr. Presidente, Sr" e Srs. Depu
tados, algumas lideranças p,olíticas interessadas conseguiriam
acabar com aquela tão importante representação paritária no
Senado Federal, enfraquecendo desta maneira os Estados com
menor .densidade eleitoral. Infelizmente, estamos presencian
do maIS um ataque sulista desnecessário, já que, em lugar
de tentar enfraquecer as forças de alguns Estados, os nobre
coleas deveriam se reunir em prol dos interesses federativos
no País, amalgamando-as.

O SR. JOSÉ EGYDlO (Bloco Parlamentar - RJ. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~' e Srs. Depu
tados, o exercício sério e correto da medicina, especialmente
junto às comunidades e famílias de baixa renda, torna-se,
hoje em dia, impraticável, uma vez que, diagnosticada a doen
ça, a receita se faz problemática, se considerado o preço dos
medicamentos que estão fora do alcance da capacidade finan
ceira e econômica dos enfermos.

A indústria farmacêutica, ao que parece, perdeu a noção
dos limites a que deveria chegar, avançando de forma desme
dida contra o consumidor, mediante o exagero na fixação
de suas margens de lucro e do preço final de seus produtos.

Em momento oportuno, o Sr. Presidente da República
chamou a si esta questão, abrindo luta contra o comporta
mento dos laboratórios particulares, nacionais ou estrangeiros,
exigindo do Ministério da Saúde a adoção de medidas graves,
visando o barateamento dos medicamentos ainda que pela
via da importação de remédios e de insumos químicos.

Interessante, Sr. Presidente, é que dirigentes da Asso
ciação Brasileira da Indústria Farmacêutica, em declarações
públicas, admitem a ocorrência de aumentos abusivos nos
preços dos medicamentos. E o Ministério da Fazenda chega
a admitir que alguns laboratórios reajustaram em até
192.000% os· seus preços, entre março de 1990 e novembro
de 1992.

Em verdade há problemas no setor, sendo necessário
apoiar e elogiar as medidas governamentais que buscam facili-

tar o acesso dos enfermos aos medicamentos, notadamente
aqueles de uso contínuo.

Concordo, St) Presidente, com a providência do Ministro
da Saúde, Jamil Haddad, no sentido de encaminhar ao Unicef
uma lista com o nome de 260 medicamentos e de 40 matérias
primas que ter?o seus preços pesquísados no exterior.

. O Governo do Presidente Itamar Franco pretende nego
ciar com laboratórios oficiais ou particulares, em concorrên
cias internacionais, a compra direta de tais medicamentos.
Neste sentido, já se encontra instalada, na Pasta da Saúde
uma Comissão Permanente para Licitação Internacional d~
Produtos Farmacêuticos, não se descartando a possibilidade
de o Governo adquirir medicamentos no exterior através
do próprio Unicef. "

Incrível é saber-se que a compra no exterior barateia
o custo interno dos remédios, pois os preços praticados inter
namente são bem superiores, mesmo em se tratando de labora
tário.s internacionais ou multinacionais. Esta constatação, SI.
P~es~dente, demonstra o abuso praticado pela indústria farma
ceutlca e comprova o acerto do Governo nas medidas que
está adotando.

E mais, sabe-se que a queda no volume de vendas nas
farmácias e drogarias, não influi nos resultados finais do~ ba
lanços, mantidos os níveis absolutos e os valores reais dos
ga?hos. Se assim é, evidencia-se que os preços foram elevados
aCIma dos índices inflacionários, conforme declarações à im
prensa do Presidente da Associação Brasileira de Farmácias
e Drogarias, SI. Ronaldo José Neves de Carvalho.

Se elogio o Governo por este seu procedimento em rela
ção aos laboratórios e à indústria farmacêutica, por outro
lado, SI. Presidente, médico que sou e dedicado ao atendi
mento das classes mais carentes da população de meu Estado,
q~er? apelar para o Governo no sentido de que tais provi
denc~as resultem efeitos práticos em menos espaço de tempo
posslVel.

O barateamento dos preços dos medicamentos, e mesmo
sua distribuição subsidiada, é algo' que se faz necessário e
urgente sob pena de vermos crescer o índice de incidentes
letais pela ausência do socorro medicamentoso, embora a po
pulaçao possa estar sendo assistida por médicos e demais tra
balhadores da área médica.

~~ando o médico receita e o paciente não compra o
remedIO, ao tempo em que o Estado não distribui medica
mentos, todo o esforço da ciência médica se torna vão. E
é exatamente is!o o que acontece, de modo generalizado,
em todo o BraSIl. Daí a importância das providências que
o Governo está anunciando contra a indústria farmacêutica.

Era o que tínhamos a dizer, SI. Presidente, Sr~ e Srs.
Deputados.

O SR. JACKSON PEREIRA (Bloco Parlamentar Demo
crático - CE. Pronuncia o seguinte discurso.) - SI. Presi
dente, SJ4' e Srs. Deputados, realizou-se 2~ feira última, em
Fortaleza, o I Encontro dos Municípios Turísticos do Ceará,
numa oportuna promoção da associação, recentemente, cria.
da, que congrega os municípios cearenses com maior potencia
lidade turística.
. O evento reuniu prefeitos, empresários do turismo, jorna-

hstas, políticos e órgãos ligados à chamada "indústria sem
chaminé".

O tradicional jornal O Povo, de Fortaleza no dia da .
~ealização des~e e~ento, publicou, na 6~ página do' 1q caderno,
1IDportante edItonal enfocando com brilhantismo uma série
de verdades. E por entender que as considerações do editorial
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do jornal O Povo não podem cair no vazio, passo a lê-lo
desta tribuna, para conhecimento das Sr-" e Srs. Deputados,
bem como para que fique registrado nos Anais desta Casa.

Eis, pois, o lúcido comentário do jornal O Povo:

"Fortaleza sedia hoje o I Encontro dos Municípios
Turísticos do Ceará, reunindo prefeitos, representantes
do setor turístico, empresários e jornalistas.

A iniciativa é uma demonstração do despertar da
sociedade cearense para uma alternativa econômica
que está na primeira linha das preocupações dos países
líderes da economia mundial. Como já ressaltamos em
editoriais anteriores, o turismo é um dos setores privile
giados pelas novas vertentes do desenvolvimento eco
nômico, que fazem do setor terciário o seu principal
suporte.

O Ceará está encravado numa região vocacionada
para o turismo, tendo em vista as belezas naturais de
que desfruta, principalmente as praias e o sol abun
dante. Se até aqui o sol tem sido, muitas vezes, o nosso
carrasco, daqui para frente será o nosso aliado para
transformar o Ceará num foco de atração para os que
fogem dos climas gélidos. Desde esse ponto de vista,
somos um estado sumamente rico.

Ninguém ignora o que o turismo tem feit.o para
algumas economias que durante muito tempo páreciam
caminhar para a estagnação. O caso da Espanha é típi
co, pois seria difícil imaginar outra alternativa econô
mica capaz de colocar o povo espanhol ombro a ombro
com as nações desenvolvidas da Europa.

Os governantes estaduais e municipais do Ceará
finalmente compreenderam a potencialidade do filão
depositado em suas mãos pela Natureza. Cabe agora
mobilizar todos os recursos técnicos, financeiros e hu
manos para criar uma infra-estrutura adequada à de
manda crescente nessa área. A propósito, cabe ressaltar
a importância dada ao setor pelo Pacto de Cooperação
entre os empresários e o Govemo. Infelizmente, na
área federal, não existe a mesma percepção. A prova
maior dessa falta de visão está no fato de o Fundo
Constitucional para o Nordeste - FNE - não contem
plar o turismo como uma prioridade. Ora, essa lacuna
é imperdoável quando se tem em vista as proclamações
destinadas a tornar o Nordeste uma questão nacional.

Sem os recursos do FNE não será possível criar,
em tempo hábil, toda a infra-estrutura necessária ao
incremento da demanda. Se não oferecermos as condi
ções buscadas pelo turista estrar,geiro, no momento
em que este é despertado para as belezas da nossa
região, inevitavelmente perderemos o atrativo susci
tado inicialmente. O Nordeste não está pedindo mais
do que os meios mínimos para assegurar os primeiros
passos de um processo de auto-sustentação.

Certamente essa questão será enfocada nas discus
sões a serem entabulada.s pelos participantes do Encon
tro. Será necessário que as lideranças políticas do Esta
do, independente do partido a que pertençam, estejam
atentas a esse debate. Por outro lado, é imprescindível
que a própria sociedade esteja informada sobre os fru
tos que poderão advir para si, a partir de uma política
bem orientada para o setor."

Ressalto que, nesta Casa, tramita o Projeto de Lei n9

1.982/91, de minha autoria, dispondo sobre a alocação de

recursos do FNE no segmento do turismo, medida que consi
dero por demais oportuna. O ex-Presidente do BNB (Banco
do Nordeste do Brasil), DI. Jorge Lins, não demonstrava
maior interesse em aplicar os recursos do FNE na indústria
turística, o que, a meu ver, era um posicionamento equivo
cado. Espera-se, agora, que o novo Presidente, o Dr. João
Melo, tenha uma nova visão e abrigue a idéia de o FNE
ser uma alavanca importante para o desenvolvimento do turis
mo. Um Estado pobre como o Ceará, mas com uma riquíssima
potencialidade turística e um povo que tem a vocação para
receber bem, não pode ficar sem o incentivo de uma linha
de crédito como o FNE. É através do turismo que haverá
bem mais empregos e milhares de cearenses conviverão com
uma melhor distribuição de riqueza.

E continua o jornal O Povo em seu comentário:

"O povo cearense já é caracteristicamente hospita
leiro. A partir de um trabalho de informação competen
temente difundido passará a encarar o visitante estran
geiro, ou mesmo nacional, como um parceiro. Dentro
desse espírito de reciprocidade, onde uns entram com
o oferecimento de recursos naturais e um bom serviço
e outros com um saldo de divisas capaz de irrigar todo
o nosso sistema econômico, não há dúvida de que todos
sairão ganhando. Essa verdade fica ainda mais explícita
quando sabemos que o turismo provoca efeitos múlti
plos no nosso sistema produtivo, contemplando desde
as atividades econômicas mais rudimentares às mais
complexas.

Temos razões de sobra para supor que o I Encontro
dos Municípios Turísticos do Estado do Ceará será
o início de uma arrancada decisiva para se dar um
salto de qualidade na indústria turística local."

Esta, portanto, é uma abordagem consistente e objetiva
sobre o turismo no Nordeste, de modo especial no Ceará,
que exige um posicionamento da parte do Governo, incluindo
Embratur, BNB, Sudene e outros órgãos que tenham relacio
namento com a expansão desse importantíssimo segmento
da nossa economia. Espera-se que o resultado do evento pro
movido seja positivo e sirva para despertar, aióda mais, a
consciência nacional de que a alternativa do turismo é a única
saída para uma região como o Nordeste. A prova disso é
que Fortaleza, por exemplo, está repleta de turistas, principal
mente, estrangeiros, ocasionando uma ocupação de 100% em
toda a rede hoteleira, inclusive, pousadas, propiciando movi
mento nunca visto nos restaurante, bares, centro de artesa
nato, e no comércio em geral.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Sr-" e Srs. Depu
tados.

O SR. JOSÉ SERRA (Bloco Parlamentar Democrático
- SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's
e Srs. Deputados, ao contrário do que parece, a Câmara dos
Deputados deu contribuições decisivas para aperfeiçoar e tor
nar mais eficazes as propostas encaminhadas pelo Governo
em matéria de ajuste fiscal. Em particular, acrescentando dis
posições não contempladas pela emenda original do Governo,
como as mudanças estruturais em área bastante hermética
- caso das novas atribuições e processos do Poder Judiciário
- e a generalização da figura do contribuinte substituto no
sistema tributário, medida essencial para combate à sone
gação.

Estas alterações têm grande alcance e eficácia, mas têm
sido obscurecidas diante da atenção dada ao Imposto Provi-
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sório sobre Transações Financeiras (IPMF). Lembramos tam"
bém que o Plenário da Câmara expurgou do projeto a criação
do imposto sobre ativos, o imposto seletivo, o IPI sobre com
bustíveis, a criação da Justiça Tributária e as modificações
nas regras do sigilo bancário.

As propostas de alterações constitucionais aprovadas, vi
sando ao ajuste fiscal, abrangem os seguintes aspectos:

1) Criação do Imposto Provisório sobre Transações Fi·
nanceiras (IPMF). A ser definido em lei complementar (o
que exige quorum qualificado), a União pode instituir e cobrar
excepcionalmente, até 31-12-94,jmposto que deve incidir so
bre movimentações bancárias (saques, cheques, aplicações
etc.) e demais transações firlanceiras (cadernetas, fundos,
ações, ouro etc.). O acordo para a aprovação no Congresso
Nacional vinculou parte da arrecadação para gastos sociais
-18% para educação e 20% para habitação.

O governo espera uma receita anual de US$ 7 bilhões,
evidentemente superestimada. Com base em levantamentos
detalhados sobre os volumes de transações financeiras e consi
deradas as hipóteses de tributação mencionadas em estudos
da Receita Federal, estimamos que a arrecadação anual alcan
çaria a casa de US$ 4,5 bilhões, supondo um grau de desinter
mediação financeira de 10%. Mais ainda, facilmente poder
se-á reduzir em mais de 50% o volume atual de transações
das grandes empresas (por exemplo, centralizando contas ban
cárias e aplicações, fundindo empresas, diminuindo o repasse
entre coligadas, .utilizando câmaras de compensação "parale
las"), o que poderia reduzir o IPMF para a casa de US$
2,5 bilhões anuais.

Isto tudo sem contar dois obstáculos. Primeiro, as inevitá
veis isenções fiscais, que, no caso do IPMF, terão um efeito
devastador. Tais beneficios, por mais restritos que seja, invia
bilizarão a operacionalização e a.fiscalização desse imposto,
como atesta a frustrada experiência argentina. Segundo, as
reclamações judiciais encontrarão um terreno fértil, como a
alegação de superposição de tributos ou inexistência de transa
ção em transferência de recursos de um mesmo titular.

Por último, até ser concluída a votação da emenda consti
tucional, proposta e aprovada lei complementar e regulamen
tada a matéria, transcorrerão ainda uns três meses, na melhor
das hipóteses, o que reduzirá a arrecadação provável em 1993
algo em torno de US$ 1,5 bilhão.

É evidente que tal receita não permitirá equacionar o
financimento de programas sociais emergenciais nem reduzir
a dívida pública. Isto, aliás, não ocorreria sequer diante da
melhor das estimativas de ganhos feita pelo Governo. As
demais alterações constitucionais contribuirão, de fato, muito
mais do que o IPMF para o chamado ajuste fiscal.

2) Mudanças no âmbito do Poder Judiciário. Trata-se
da criação da ação declaratória de constitucionalidade, a ser
julgada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), e da ação direta
de interpretação do Direito Federal, no âmbito do Superior
Tribunal de Justiça. Em ambos os casos, as decisões definitivas
terão efeito vinculante para as instâncias inferiores.

Este é um campo que não foi explorado pela emenda
original do atual Governo. Há muito, tenho alertado que
constituiria condição sine qua non para um ajuste fiscal de
curto prazo. A experiência recente mostrou que os esforços
em termos de alterações na legislação tributária têm estarrado
nos. crescentes questionamentos judiciais. Não se negará ao
contribuinte seu direito de recorrer à Justiça, mas é imperioso
descongestionar esse poder e obter-se, com relativa rapidez,
decisões definitivas e harmônicas sobre as leis tributárias, den·
tre outras.

Os ganhos financêiros esperados com as mudanças no
campo do Judiciário não são facilmente perceptíveis, mas po
derm ser expressivos. Estimativa comparando a arrecadação
efetiva de tributos federais com a normalmente esperada, com
base em informações legalmente declaradas ao Fisco (ou seja,
sem contar o que foi sonegado), aponta uma diferença a menos
de US$ 10 bilhões/ano. Lembra-se também que, após o STF
decidir sobre a constitucionalidade da contrib..lição social so
bre o lucro, sua receita anual cresceu 177% em 1992.

3) Normas Gerais do Sistema Tributário. Foram apro
vadas duas medidas importantes nesta área: uma dificuldade
a concessão de quaisquer subsídios e benefícios tributários,
ao exigir que sejam concedidos por meio de lei específica
ou exclusiva; outra, ampliando o uso da figura do contribuinte
substituto do ICMS para todos os impostos (, contribuições.
Estas medidas podem ter efeito financeiro razoável e a curto
prazo.

A restrição para a concessão de novos incentivos fiscais
e subsídios é necessária inclusive porque, atualmente, são
concedidos benefícios por intermédio de leis que tratam dos
mais diferentes assuntos. Doravante, incentivos para este ou
aquele setor não poderão constar, por exemplo, em lei que
os regulamente e, como tal, mais vulnerável à pressão dos
lobhjes setoriais. Será necessária uma lei específica.

O contribuinte substituto é de vital importância para o
Fisco, quando se encontra inadequadamente aparelhado e
enfrentava elevada e generalizada sonegação. A exemplo do
que já ocorre hoje com o ICMS (no caso de combustíveis,
energia elétrica, fumo, bebidas e automóveis), a medida per
mitirá cobrar e fiscalizar já na indústria os impostos que esta
deve e também os que seriam devidos pelos seus clientes
no comércio atacadista e varejista (com dezenas ou centenas
de milhares de estabelecimentos). Combinada com uma acele
ração dos processos judiciais (antes comentada), a medida
pode permitir, no curtíssimo prazo, aumentos expressivos na
arrecadação das contribuições sociais sobre faturamento e re
ceita (Finsocial e PIS-Pasep), do ISS e do IVVC municipais,
além qe consolidar o ICMS estadual.

4) Manutenção pela União do Imposto de Renda Retido
na Fonte. A proposta visa dar à União o mesmo tratamento
que, na Constituição atual, já gozam os Estados e os Municí
pios. Ou seja, o Imposto de Renda que o Governo retém
na fonte sobre os pagamentos que efetua (por exemplo, de
salários para seus servidores) ficará com o próprio Tesouro
Nacional. Até agora, a União incluía essa receita no cálculo
e na distribuião do Fundo de Participação dos Estados e Muni
cípios. Mantendo todo o Imposto de Renda na fonte, o Tesou
ro deve ganhar cerca de US$· 200 milhões.

5) Reordenamento das dívidas dos Estados e Municípios.
Foram aprovadas três medidas cruciais. No corpo permanente
da Constituição, duas mudanças em disposições das Finanças
Públicasnão deixam dúvidas sobre a possibilidade de a União
reter cotas dos fundos de participação de Governos estaduais
e municipais, que atrasarem o pagamento de dívidas para
com a União, inclusive a Previdência Social, bem como esten
dem as, garantias oferecidas por esses às receitas ordinárias,
o que é fundamental para disciplinar as relações financeiras
com grandes Estados e Prefeituras cuja transferência federal
é insignificante.

Por iniciativa nossa, a disposição transitória congela, até
1999, o estoque da dívida mobiliária estadual e municipal,
obrigando o pagamento dos juros e encargos dessa dívida.
Lembro que a proposta original dó Governo, mantida pelo
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PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DEPUTADOS:

RORAIMA

nadores, porque muitos dos prefeitos que assumiram em 19

de janeiro não tem idéia da melhor maneira de obter uma
convivência produtiva com Governo do Estado.

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente, Sr~ Depu
tados.

Relator Benito Gama, permitiria a rolagem do principal e
dos juros.

A nova disposição é extremamente dura e moralizadora
para as finanças públicas e crucial para o combate à inflação,
porque evita que os Estados assumam, de fato e sem nenhum
controle, o papel de emissores de moeda. Se estivesse em
vigor antes, muitos governos - como o do Estado de São
Paulo - não estariam em situação financeira tão deplorável.

6) Concordata e Falência das Estatais. Foi dada permis
são inédita para que empresa estatal sofra processo e concor- ,
data ou falência, como mais um sinal político inequívoco em '
favor;do processo de desestatização. A lei complementar deve
regular, dentre outros aspectos, a implantação de contratos
de gestão e as relações entre dirigentes e autoridades governa
mentais para que a estatal possa atuar livre de ingerências
políticas e ser punida, até com a pena máxima (da falência),
caso fracasse em sua missão.

7) Aposentadoria de Servidores Públicos. Determinou
se que lei regulará o financiamento de aposentadorias e pen
sões dos servidores, na expectativa de se implantar esquemas
de capitalização e evitar que provoque um descontrole ainda
maior do gasto público. Ao mesmo tempo, resolve um proble
ma grave: obrigar o retomo dos descontos na folha do funcio
nalismo federal ativo para sua aposentadoria.

Por incrível que pareça, um juiz federal de Brasília conce
deu uma liminar que suspende esses descontos até'que o pro
cesso seja julgado.

o SR. VIRMONDES CRUVINEL (Bloco Parlamentar
Democrático - GO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sr~' e Srs. Deputados, um fato raro de acontecer
em política ocorreu na última quarta-feira, dia 21, qundo o
Governador Íris Rezende reuniu todos os 232 prefeitos goia
nos para propor ampla parceria, independentemente de par
tido político.

Esse encontro histórico, que aconteceu no Clube Ferreira
Pacheco, traduz, mais do que qualquer outro gesto, a preocu
pação do Governador de Goiás com a busca de entendimento
político que possibilite superar os entraves ao desenvolvimento
goiano.

É oportuno ressaltar, Sr. Presidente, que além dos prefei
tos estiverem presentes os principais Secretários e auxiliares
do governo estadual, bem como senadores, deput~dos federais
e estaduais e vereadores, tendo o Governador Iris Rezende
pronunciado um discurso muito aplaudido, principalmente
quando afirmou:

"Quero que os prefeitos vivam os problemas da
administração estadual e quero viver os problemas das
adminstrações municipais."

Como resultado desse histórico encontro, Sr. Presidente,
a partir do mês de fevereiro serão realizadas reuniões regionais
entre os prefeitos e os principais auxiliares do Governo Esta
dual, buscando equacionar as questões mais prementes nos
setores de saúde, educação, moradia e. transporte.

De acordo com o compromisso assumido na reunião,
at'; inlho todas as estradas goianas que apresentam problemas
dcY,-.,áo estar consertadas, permithdo o regular escoamento
da produção agr"pecuiria do Esta,.), bem como as dívidas
dos municípios coni as Centrais Elétricas de G;oiás, Celg, serão
negociadas de forma a que possam ser pagas de acordo com
a capacidade de cada prt:lci..ula, '

Foi, portanto, um encontro dos mais proveitosos; tratan
do-se de iniciativa que deveria ser seguida por todos os gover-
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Apresentação de Proposições

O Senhores Deputados que tenham proposições a apre
sentar poderão fazê-lo.

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheir.o) - A lista de pre
sença registra o comparecimento de 280 Senhores Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) -
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APRESENTAM PROPOSIÇÕES OS SENHORES:

. MARIA Ll!IZA FONTENELE E OUTROS - Reque
nmento ao PresIdente da Câmara dos Deputados de convo
caçáo de sessão solene da Casa para o dia 3 de março de
1993 ~estinada a homenagear o Dia Internacional da Mulher.

ELIO DALLA-VECCHIA - Indicação ao Poder Execu
tivo de criação de programa 'de leitura de jornais e revistas
junto aos estabelecimentos de ensino de 19 e 2" graus.

- Projeto de lei que institui o Programa de Leitura de
Periódi,cos Especializados nas escolas técnicas federais.

FABIO FELDMANN - Requerimento de informações
ao Ministério do Meio Ambiente sobre trabalhos realizados
por consultores pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis - IbAMA - no âmbito
do Programa Nacional do Meio Ambiente.

JOSÉ FELINTO - Projeto de Lei que dispõe sobre
a reposição florestal para fins industriais.

IRANI BARBOSA - Requerimento ao Ministério da
Faze~da de complementação das informações prestadas em
atendImento ao RIC n9 1.931, de 1992, de autoria do reque
rente.

- Requerimento ao Ministério da Fazenda de Comple
mentação das informações prestadas em atendimento ao RIC
n') 1.992, de autoria do requerente.

TOURINHO DANTAS - Requerimento de informa
ções ao Ministério da Fazenda sobre liberação pelo órgão
de recursos para construção de usina hidrelétrica no Irã.

JANDIRA FEGHALI - Projeto de lei que dispõe sobre
a produção de medicamentos pelo Estado e dá outras provi
dências.

- Projeto de lei que dispõe sobre a assistência farma
cêutica gratuita e dá outras providências.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Vai-se passar
à apreciação da matéria que está sobre a mesa e da constante
da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) 

-1-
PROJETO DE LEI N? lI-F, DE 1991

Discussão, em turno único, das emendas do Senado Fede
ral ao Projeto de Lei n9 H-E, de 1991, que dispõe sobre
a regulamentação dos dispositivos constitucionais relativos a
Reforma Agrária, previstos,rios Capítulos m, Título VII, da
Constituição Federaf."Pendente de pareceres das Comissões
de Agricultura e lí$it,iCa rural, de Constituição e Justiça e
de Redação e de Economia, Indústria e Comércio (audiência).

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Em discussão
a matéria.

Tem a palavra a nobre Deputada Socorro Gomes.

O SRA. SOCORRO GOMES (Bloco Parlamentar Demo
crático - PA. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente,
Sr" e Srs. Deputados, depois de um longo debate acerca de
todas as reivindicações, das lutas e dos conflitos ocorridos
em nosso País, causados em especial pelos \itígios possessórios,
a Câmara dos Deputados hoje tem a oportunidade de apreciar
as emendas do Senado ao Projeto de Lei n9 11, de 1991.

Hoje, antes de virmos votar, tivermos, junto com todos
os outros partidos, a preocupação degarantir a apreciação
e aprovação de tal projeto, para que se possa eliminar de
vez uma das maiores causas dos inúmeros conflitos do campo:

a falta de uma legislação que garanta a desapropriação para
fins de reforma agrária.

Ainda nesse final de semana, no meu Estado, infeliz
mente campeão dos assassinatos e da violência contra traba
lhadores e lideranças populares que defendam o direito à
terra para quem nela trabalha, assistimos ao julgamento do
assassino do Deputado Paulo Fontelles, representante do povo
na luta pelo direito à reforma agrária. Nesse julgamento, ficou
claro e patente que o assassinato teve o objetivo de servir
ao grande latifúndio e impedir a reforma agrária. Por isso,
Paulo Fontelles foi asssassinado.

Felizmente, nesse caso específico, conseguimos justiça,
conseguimos a punição do organizador da quadrilha e interme
diário do assassinato. Mas, Sr. Presidente, não temos dúvidas
de que s6 com a aprovação de uma lei que garanta a reforma
agrária os crimes no campo diminuirão sensivelmente, junto
com a garantia de alimento barato e do aumento da produção
no campo.

Com esse objetivo, fomos para a mesa de negociação,
para tentar um acordo. Infelizmente as forças que tentam
impedir a reforma agrária e buscam evitar que o trabalhador
rural conquiste a terra são as mesmas que se organizam para
não permitir que a justiça seja feita e, por sonseqüência, assas
sinam inúmeras vítimas, entre sindiqlistas e advogados de
posseiros, e impedem também aqui o ,\cordo para a aprovação
de um projeto de lei que possibilite qa a reforma agrária
se torne uma realidade de fato.

Nós, que tentamos um acordo .0 último momento,
comunicamos que, junto com o P1?'f 'e o PT, apresentamos
alguns destaques, com o objetivo <fé garantir o essencial: os
artigos sem os quais essa será uma l~orta, pois não cumprirá
seus objetivos. Como exemplo, Sr. l>residente, podemos citar
a necessidade de se fazer a ligação entre produtividade e a
função social propriedade do campo. Isso está garantido por
uma emenda do Senado, que teve a sensibilidade de melhorar
o texto do projeto aqui aprovado. Sr. Presidente, tentamos
um acordo nesse sentido, mas não obtivemos êxito. Por isso,
queremos dizer que, sem a aprovação das emendas do Senado,
a proposta de reforma agrária será estéril, sem força, sem
conseqüência prática e sem maior fôlego.

A Câmara dos Deputados aprovou um projeto com algu
mas falhas graves. O inciso II do § 39 do art. 69 refere-se
às áreas de pastagens que garantem a produtividade da terra,
ou seja, às áreas de pastagens nativas e plantadas. Isso é
um absurdo. No nosso Estado, Pará, imensas áreas de 'pasta~
gens nativas, mas não há sequer uma cabeça de gado, ou
outro animal qualquer. Por isso considero de grande Unpor
tância a emenda do Senado, que acrescenta ao inciso lI: "ob
servado o índice de lotação por zona de pecuária, fixado pelo
Poder Executivo".

SI. Presidente, esperamos contar com a sensibilidade des
ta Casa para algumas outras emendas de grande importância.

Devemos aprová-las, se quisetmos garantir de fato a paz
no campo e não aprofundar a guerra civil não declarada
que se instala em nosso País, onde só morrem os sem- terra,
os trabalhadores e quem defende um Brasil progressista e
justo.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Com a palavra
o nobre Deputado Ernesto Gradella para discultir a matéria.

O SR. ERNESTO GRADELLA (SP. Sem revisão do ora
dor.) - SrS. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, a discussão
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do Projeto de Lei n9 11, de i991, que dispõe sobre a regula
mentação dos dispositivos constitucionais relativos à ~eforma

agrária é de fundamental importância para este País. E neces
sário que agora esta Casa assuma um posicionamento muito
claro.

No final do ano passado, votamos um projeto referente
à reforma agrária, o qual, na verdade, não atendia às necessi
dades do País. O projeto aprovado na Câmara recebeu no
Senado Federal 22 emendas, que o tránsformaram em algo
que pelo menos poderá viabilizar a reforma agrária.

Neste momento, a Câmara dos Deputados tem de decidir
se fará a reforma agrária para atender aos 1.500 latifundiários
do País ou de acordo com os interesses dos 150 milhões de
brasileiros; se vai votar o projeto pela Câmara (que, na verda
oe, garante os interesses dos latifundiários), ou se serão apro
vadas agora as emendas do Senado, que, estas sim,abrem
espaço para a viabilização da reforma agrária.

O que está em jogo é o combate a uma estrutura arcaica
de controle da terra, baseada apenas no princípio da proprie
dade da terra e não na função social que esta deve cumprir.

Há milhões e milhões de hectares de terra nessa País
que não produzem sequer um grão de alimento, terras obtidas
na maioria das vezes através de processo de grilagem e
da ação de pistoleiros, as quais agora estão nas mãos de alguns
poucos latifundiários, o que as impede de serem utilizadas
para o que o País precisa, a produção de alimentos.

Por outro lado, há 11 milhões de trabalhadores rurais
sem terra e milhões de desempregados no País, que não produz
o suficiente para a alimentação do povo, nem para a expor
tação, tudo isso devido a uma estrutura latifundiária atrasada,
que privilegia o dono da terra e não a sua utilização.

Já citamos, aqui uma vez o exemplo de um assentamento
feito na pequena cidade de Promissão, onde, em terras que
não eram utilizadas há anos, a partir do referido assentamento
foi possível uma produção recorde de alimentos no ano de
1992. E isso pode ser conseguido em escala nacional, através
de um projeto de lei que garanta que os latifundiários não
continuem sendo, como são hoje, os grandes beneficiários
neste País da falta de leis que tratem da questão fundiária.

Por isso, tem uma importância muito grande o que vai
ser votado aqui hoje. Quando da votação do projeto na Câma
ra dos Deptuados, fizemos questão de dizer que votávamos
contrariamente a ele, porque não correspondia à reforma agrá
ria desejada. Agora manifestamos aqui, em nome da Conver
gência Socialista, o nosso apoio às emendas do Senado Federal
e esperamos que hoje votemos favoravelmente aos interesses
da maioria da população. Caso contrário, estaremos dando
um passo atrás e dificultando nosso próprio desenvolvimento.

Quando falamos em reforma agrária, não estamos falando
em nenhuma medida socialista. A reforma agrária é uma medi
da a ser tomada no regime capitalista, e ela possibilitará que
este País avance e produza muito mais alimentos. Hoje, além
de a terra estar nas mãos de poucos, também o crédito rural
concedido pelos bancos oficiais atinge muito poucos, Apenas
alguns grandes proprietários requerem o crédito e conseguem
lucrar, enquanto os pequenos proprietários ficam sujeitos a
todo tipo de ataques e percalços e impossibili todos de pro
duzir.

Era ,o que. tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Peço licença

aos oradores inscritos para interromper brevemente o período
destinado à discussão da matéria, para comunicar ao Plenário
resposta a um requerimento de licença-gestante feito pela

Deputada Jandira Feghali, que me parece de relevância bas
tante,para interessar a toda a Casa.

E a seguinte a decisão do Presidente:

"A S~ Deputada Jandira Feghali (PC do B-RJ)
requer licença-gestante a partir de 25 de janeiro corren
te, juntando atestado médico comprobatório da neces
sidade do afastamento.

Ê inegável o interesse do Estado pela situação
especialíssima da gestação e da maternidade, o que
levou os Constituintes a erigirem sua proteção à condi
ção de bem social que ultrapassa os limites estritos
das relações de trabalho, sendo visto como corolário
necessário dos direitos à vida, à saúde e ao desenvol
vimetno da pessoa humana.

Tais princípios encontram-se consubstanciados, de
forma evidente, nas disposições constitucionais que tra
tam da Previdência Social e do dever do Estado em
relação à infância, que me permito transcrever:

"Art. 194. A Seguridade Social compreende um
conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes
Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direi
tos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.

Art. 201. Os planos de previdência social, me
diante contribuição, atenderão, nos tenros da lei, a:

IH - proteção à maternidade, especialmente à
gestante;.... Art. 227. Ê dever da família, da so
ciedade e do Estado assegurar à criança e ao adoles
cente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saú
de, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissiona
lização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade
e à convivência familiar e comunitária, além de colo
cá-los a salvo de toda forma de negligência, discrimi
nação, exploração, violência, crueldade e opressão.;

A Constituição Federal não trata da hipótese nos
dispositivos que disciplinam o exercício do mandato
parlamentar art. 56, tampouco o fazendo o Regimento
Interno.

No entanto, à vista do evidente valor social envol
vido na proteção da gestação, da maternidade e do
desenvolvimento da criança, considerando o laudo mé
dico apresentado e encontrando amparo nos arts. 17,
VI, "e" e 235,11 e § .o do Regimento Interno, DEFI
RO, dispensada a exigência do parágrafo único do art.
236, licença por cento e vinte dias para atendimento
dos cuidados indispensáveis à mãe e ao neonato, com
possibilidade de eventual prorrogação se requerida.

. Publicque-se e encaminhe-se para as providências
pertinentes, produzindo efeitos a partir de amanhã.

Ciência à interessada.
Em 27 de janeiro de 1993. - Ibsen Pinheiro Presi

dente.

A Sr~ Jandira Feghali - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Concedo a pala
vra à Deputada Jandira Feghali, com votos de uma. boa hora
a S. Ex~

A SRA. JANDIRA FEGHALI (Bloco Parlamentar Demo
crático - RJ. Sem revisão da oradora.) - Muito obrigada.'
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Sr. Presidente, quero não apenas parabenizá-lo pela sua
decisão, como também todos os membros da Mesa Diretora
da Câmara dos Deputados, que, num momento oportuno e
feliz, resgatou um direito de cidadania, resgatou o espírito
do legislador constituinte e, acima de tudo, a autoridade desta,
Casa diante da sociedade brasileira, diante de tantas violações
aos direitos do cidadão e da pessoa humana, aos direitos da
mulher brasileira e das crianças.

A licença-maternidade possibilita que a gravidez, de uma
vez por todas, deixe de ter o conceito de doença e significa
o reconhecimento do direito à proteção da maternidade e
do nascituro. "

Quero agradecer a todos os membro~ da Mesa Diretora
e particularmente às mulhetes Parlamentares pelo empenho.
Agradeço especialmente a dois Parlamentares que lutara~

para que a Mesa tomasse essa decisão, os Deputados WaldIr
Pires e Vital do Rêgo, que se empanharam pessoalmente na
questão.

Sr. Presidente, não tenho dúvida de que a decisão foi
a mais acertada. Ela me emociona pessoalmente e me dá
a garantia de ter cumprido o dever, de ter lutado por essa
licença consciente do compromisso de representar um anseio
de tantas mulheres pretensamente representadas por quem
está nesta Casa. Certamente me identifico com a mulher brasi
leira no seu desejo de ver respeitada sua condição de cidadã
e de mãe e atendidas as necessidades do próprio nascituro.

Portanto, deixo meus parabéns à mesa Diretora e os votos
de um trabalho profícuo durante o tempo de minha licença,
quando não estarei aqui, e antecipo minha homenagem às
mulheres pelo dia 8 de março, dia Internacional da Mulher.
Vivemos num País onde muitas mães morrem no parto por
falta de assistência e se vêem impossibilitadas de amamentar
seus filhos, onde os direitos do trabalho e da saúde são violados
e há violência até mesmo dentro da família.

Quero registrar os meus agradecimentos e os meus para
béns ao Presidente da Casa, que encerra o seu mandato de
forma valorosa, na opinião não apenas das Parlamentares,
mas de todas as mulheres brasileiras.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Permita-me,
Deputada Jandira Feghali, acrescentar às referências que faz
V. Ex\ por dever de justiça, o nome da Deputada Rita Cama
ta, que, aliando a condição de Parlamentar e de mulher, tam
bém se empenhou profundamente para a concessão da licença
maternidade para a mulher Parlamentar.

Leve, Deputada Jandira Feghali, a atenção e o carinho
dos seus colegas. Quando V. Ex~ voltar a esta Casa, já estará
acompanhada de seu filho.

A SRA. DEPUTADA JANDIRA FEGHALI - De minha
filha. É uma mulher, que se chamará Helena, e quero anunciar
isso para toda a Casa.

O Sr. Amaury Müller - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem a palavra
V. Ex'

O SR. AMAURY MÜLLER (Bloco Parlamentar Demo
crático - RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
quero apenas informar que estou voltando de uma reunião
de Liderança, acerca da reforma agrária. Há uma proposta
de negociação quase concluída, que depende apenas de uma
resposta do Bloco Parlamentar.

A reforma agrária é tema de fundamental importância
para o País, e peço a V. Ex~ que verifique a possibilidade

de prolongar a discussão do assunto, para que ainda hoje
a Casa chegue a uma conclusão e vote a matéria, como deseja
e anseia a sociedade brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Temos ainda
vários oradores inscritos, Deputado Amaury Müller, e tenho
a convicção, ou pelo menos a esperança, de que continuaremos
a discussão do assunto até a últimação do acordo.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Dou continui
dade à discussão da matéria. Tem a palavra o Deputado Wal
domiro Fioravante.

O SR. WALDOMIRO FlORAVANTE (Bloco Parlamen
tar jDemocrático - RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sf>" e Srs. Deputados, venho a esta tribuna para deixar
registrada nos Anais desta Casa a minha posição, que é a
da maioria do povo brasileiro, com relação à implementação
de uma reforma agrária justa neste País. Dentre todas as
propostas apresentadas nesta Casa, a melhor opção é o Projeto
de Lei n9 11/91, com todas as emendas do Senado Federal.

Em nosso Brasil, por anos e anos campeia a fome. O
homem abandona cada vez mais a vida no campo, aumentando
proporcionalmente o desemprego nas cidades. Hoje há aproxi
madamente 65 milhões de brasileiros sem a mínima condição
de terem uma vida digna. Temos certeza de que a reforma
agrária não será, por si só, uma saída para todos os problemas
sociais do País. Porém, compreendemos que uma reforma
agrária justa e adequada à conjuntura brasileira é a melhor
forma de proporcionar à grande parte dos brasileiros hoje
sem acesso aos direitos mais elementares e marginalizados,
a mínima perspectiva de ter uma vida e um futuro dignos.

Por falta de uma política agrária decente, diversas vezes
nesta Casa ouvi referências a esses milhares de brasileiros,
que foram atacados como criminosos e serviram até mesmo
para tema de discursos daqueles que defendiam a pena de
morte em nosso País.

Mas nós temos certeza, Sr. Presidente, Sr" e Srs. Depu
tados, de que, na verdade, a criminalidade no País é a reação
à falta de condições de uma vida digna para grande parte
da população brasileira, é conseqüência do desemprego, da
miséria, da falta de educação. Parece-me que enquanto a
terra brasileira for dividida de forma tão desigual e injusta
a história se repetirá.

Desde o começo da história do Brasil, dividiram o País
em sesmarias e capitanias hereditárias, gerando os grandes
latifúndios, que vieram se reproduzindo através do direito
sucessório e hoje existem em grande quantidade no País, pois
poucos têm muita terra, enquanto expressiva parcela da popu
lação não tem sequer onde morar. Os trabalhadores rurais,
instados pelo próprio processo político nacional a abandonar
sua vida no campo por falta de um pedaço de terra, vão
à procura da fantasia, da ilusão, de melhores condições de
vida nas grandes cidades. E nas grandes cidades esse povo
tão humilde e tão acostumado com a vida no campo encontra
a violência, o desemprego e a falta de um pedaço de terra
para morar. Nós vemos essas pessoas hoje residindo debaixo
das pontes, vivendo em favelas insalubres, num total desres
peito à dignidade humana.

Tenho clara e plena convicção de que é preciso fazer
mudanças radicais nas estruturas, acabando, de uma vez por
todas, com as desigualdades existentes em nosso País. E uma
das grandes desigualdades que há tempo vem sendo denun
ciada pelos setores progressistas da sociedade brasileira encon
tra a sua explicação justamente na questão da distribuição
de terras no País.
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Por isso, contra um projeto tão importante como o da
reforma agrária, que vem a esta Casa quando o povo b~~sileiro
clama por sua aprovação e por mudanças, quando os mlhtantes
dos movimentos em busca de melhor distribuição de terra
- como é o caso do movimento dos sem-terra em nosso
País - fazem jejum em protesto, algumas vozes se levantarão.
Tenho certeza de que são as vozes daqueles que representam
o latifúndio as multinacionais e os banqueiros; são as vozes
daqueles a ~uem interessa a miséria, a vergonha e a injustiça,
para enriquecerem cada vez mais.

Assim, nossas vozes e nossos votos serão sempre em defe
sa da aprovação desse projeto, com todas as emendas feitas
pelo Senado Federal.

Era o que tinha a dizer.

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Continua a dis
cussão do projeto relativo à Reforma Agrária.

Com a palavra, para discutir, o nobre Deputado Luiz
Girão.

O SR. LUIZ GIRÃO (Bloco Parlamentar Democrático
- CE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr~s e Srs.
Deputados, estamos prestes a votar o Projeto de Lei da Refor
ma Agrária, pelo qual esta Casa já luta desde a Constituição
de 1988. Aproveito a oportunidade para fazer um apelo àque
les Parlamentares de bom senso, no sentido de. que o País
possa ter uma lei de reforma agrária capaz de resolver os
problemas daqueles q~e estão ~.!U tetr~, sem ·c~iar atritos
no campo. Então, sugiro aos cfiilpanhelros aqUi presentes
que procurem trabalhar a favor:do acor~o que acabou de
ser feito, para que possamos vO\Ilr essa lei, sem a qual este
País ficará em situação muito pít)r. Existem apenas, qua~ro
pontos polêmicos: as Emendas de n9S 1, 9, 18 e 19. E mUlto
importante que o País tenha uma lei de reforma agrária, repito.

Não queremos, de forma alguma, um Brasil da UDR
ou um Brasil de Gradella; é necessário que, com bom senso,
tenhamos uma lei aprovada tanto por Tonelli quanto pelo
Presidente do CNA, para que possa funcionar no Brasil. Meu
caro Presidente, nem a Lei Aurea, instituída há cem anos,
foi aprovada de uma só vez; primeiro houve a Lei do Ventre
Livre, depois a Lei dos Sexagenários. Então não podemos
fazer tudo de uma só vez. É necessário que haja um acordo,
para que essa lei possa ser aprovada hoje.

Precisamos aprovar as Emendas do Senado Federal de
nÇ' 1, 9, 18 e 19.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Com a palavra
o Deputado Valdir Ganzer para discutir a matéria.

O SR. VALDIR GANZER (Bloco Parlamentar Demo
crático - PA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
S~s e Srs. Deputados, faz cinco anos que a Constituição foi
aprovada, e agora espero que possamos votar o projeto que
a regulamenta no que diz respeito à reforma agrária. Quem
conhece a realidade brasileira já viu as mortes ocorridas, os
conflitos, as prisões, os despejos, a situação dramática por
que passou o Brasil durante esse período.

Nos últimos dois anos, o lncra tem dito que não pode
realizar a reforma agrária, não pode resolver os conflitos,
nem dar imissão de posse a nenhum trabalhador, porque não
há lei que regulamente a Constituição. Quando se vai a qual
quer órgão do Governo, ouve-se esse discurso. Espero que
hoje a Câmara dos Deputados aprove as 22 emendas do Sena
dp.ao projeto, e possamos de uma vez por todas, neste mo-
mento histórico, aprovar o Projeto de Lei n911/91.. .

Espero que parte do PFL, do PDS, do PMDB, e até
mesmo do PRN, do PT, do PSB, do PSDB, do PDT, do
PC do B, do PPS, do PV e de outros de que não me recordo
agora, perceba que algumas das emendas aprovadas pelo Se
nado Federal não estão sendo aceitas por alguns Parlamen
tares desta Casa.

Hoje pela manhã, houve a possibilidade de fecharmos
um acordo. O Deputado Ronaldo Caiado tem batido pesado
em alguns dos pontos, não possibilitando o acordo que todos
desejamos. Por exemplo, o art. 17, Sr. Presidente, Srs. Depu
tados, foi emendado no Senado Federal. Aparentemente se
trata de algo simples, mas, se não acatarmos a emenda do
Senado Federal, que muda a expressão "de todo o território
nacional" para "em cada microrregião homogênea", não ha
verá reforma agrária no Brasil, porque não se poderá desapro
priar nenhuma área em todo o território nacional com índice
de produtividade.

Por exemplo, se houver em São Paulo uma área com
40% de utilização e outra no Pará com 5% de utilização,
a terra de São Paulo não poderá ser desapropriada antes que
se desapropriem, em todo o território nacional, as terras com
índice pequeno ou índice zero de produtividade.

Quero alertar os nobres pares para esse ponto, porque
seria até vexatório para esta Câmara aprovar um projeto de
lei que regulamente a Constituição para efeito de reforma
agrária com um artigo que a inviabilize de uma vez por todas
no Brasil. Há alguns Deputados que não aceitam a evolução
de que o País necessita e não se dão conta de que precisamos
fazer com que o Brasil tenha um projeto de reforma agrária,
mesmo que simples, acanhado. E necessário que esta Casa
inicie um proc~sso que possibilite a evolução de que o País
necessita.

Acredito que não há muitos Deputados na Casa contra
as emendas do Senado, como bem falaram alguns parlamen
tares que me antecederam. Há 22 emendas, e esperamos con
tar com o apoio da maioria desta Casa para a aprovação
das Emendas de n9 1, 9, 18 e 19, que são simples e não vão
tomar terra de quem está trabalhando e produzindo. Quere
mos aprovar essas emendas e aceitamos até mesmo não discu
tiu e votar as demais, para que assim possamos fechar o acor
do. Se isso não for possível, Sr. Presidente, vamos ser obriga
dos a votar emenda por emenda, porque também não se pode
fechar um acordo por meio do qual um segmento grande
desta Casa, para não dizer majoritário, perde tudo e um setor
minoritário ganha tudo.

Espero então, Sr. Presidente, que todos os Deputados
e Deputadas votem com a cabeça no lugar, sem entrar numa
discussão ideológica, sem levar em conta a que partido cada
um de nós pertence, mas olhando para o Brasil e avaliando
a real necessidade de termos uma lei de reforma agrária,
mesmo que acanhada e muito simples. Devemos olhar para
a realidade brasileira, para depois podermos dizer que esta
Casa contribuiu para a reforma agrária e que, a partir de
agora, o lncra e o Governo não podem deixar de implemen
tá-la no Brasil.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Concedo a pala
vra ao Deputado Adão Pretto para discutir a matéria.

O SR. ADÃO PRETTO (Bloco Parlamentar Democrático
- RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~S e Srs.
Deputados, sem dúvida hoje é um dia dos mais importantes,
pois esta Casa toma uma decisão que achamos prioritária
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para nós, que, quando sindicalistas, fomos fundadores do Mo
vimento dos Trabalhadores Sem Terra do Brasil; para nós,
que já pousamos embaixo de barracas, sem podermos dormir,
em virtude da situação de miséria e fome em que se encontram
esses bravos companheiros que lutam pela terra; para nós,
que já repartimos a fatia de pão que ainda restava; para nós,
que convivemos com esse povo; para nós, que temos viajado
pelo Brasil inteiro, não pelas grandes cidades, mas pelo inte
rior; para nós, que somos conhecedores profundos das dificul
dades por que passa essa parcela do povo brasileiro por falta
de uma reforma agrária.

Estive, no ano que passou, no Maranhão e vi que ali
existe a maior concentração de latifúndios. Vi, nesse mesmo
EStado, 73 liminares de despejo que o Governo não cumpriu,
porque envolviam 96 mil pessoas - o que equivale à popu
lação de uma cidade média do Brasil- que seriam despejadas
sem ter para onde ir.

O mesmo acontece no Estado do Paraná, onde o Governo
recebeu do Judiciário uma liminar de despejo, mas não pôde
cumpri-la porque não tinha onde colocar as famílias.

Sr. Presidente, prezados colegas, no Brasil, hoje'em tomo
de 12 milhões de brasileiros não têm onde plantar um pé
de feijão; mais de 7 milhões de brasileiros estão desempre
gados; e, de cada 3 hectares de terra, somente um está sendo
bem aproveitado. Enquanto isso, o nosso País continua impor
tando alimentos. Como, então, Srs. Deputados, vamos com
bater a miséria neste País? Como vamos alcançar o desenvol
vimento sem uma reforma agrária? É isso que hoje, Sr. Presi
dente, Srs. Deputados, pesa sobre os ombros de cada um
de nós.

Peço coerência em cada um dos discursos de V. Ex"',
porque, quando é hora de pedir voto, quando é época de
campanha, ninguém se atreve a dizer que é contra a reforma
agrária. Todos dizem que são a favor dela, que são a favor
dos pobres.

Hoje é dia de ver quem é q ..em. E a sociedade brasileira
precisa saber disso. Quero, portanto, fazer um apelo aos cole
gas Deputados do PDS, do PFL, do PRN, do PTB e do
PL, partidos que mais divergências têm com a reforma agrária,
mas que têm Deputados realmente comprometidos com a
causa social. Conclamo esses colegas para que se somem co
nosco, com o PT, o PDT, o PSDB, o PC do B, o PPS, o
PV e o PMDB, a fim de aprovarmos esse projeto, aprovei
tando as emendas apresentadas pelos Senadores e que vieram
melhorá-lo bastante.

Tenho certeza de que este Brasil poderá ser outro. Quem
achar que o País não muda com a reforma agrária que faça
uma visita aos assentamentos de colonos existentes por este
Brasil afora, os quais dão exemplo de desenvolvimento e de
progresso.

Tenho dito, e repito, que, no Brasil, cada um pode possuir
dez ou vinte automóveis. Nada temos contra isso, pois fabrica
mos automóveis. Cada um pode adquirir a quantidade que
quiser. Se algum Deputado tiver vinte ou trinta temos, nada
temos contra, pois fabricamos temos. Quem quiser ter cin
quüenta pares de sapatos, não há qualquer dificuldade, pois
fabricamos sapatos. Mas terra não fabricamos. A terra é igual
ao sol: nasceu para todos. Ninguém tem direito de concentrar
extensas áreas para especulação. A terra é um dom de Deus.
E aquilo que é de Deus é de todos. Ninguém tem o direito
de cometer a injustiça de votar contra esse projeto, defen
dendo seu pr6priointeresse QUO de seus aliados.

Façam justiça, Srs. Deputados! E fazer justiça é votar
a favor do projeto e da emenda dos Srs. Senadores.

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Com a palavra
o Deputado Fernando Carrion para discutir a matéria.

O SR. FERNANDO CARRION (Bloco Parlamentar
-RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. SI"" e Srs.
Deputados, discute-se agora, e será votada depois, uma das
matérias mais trancendentais qual seja com preços que, na
grande maioria das vezes, são defasados, impedido até que
o custo para se produzir um saco de milho ou de soja, ou
um quilo de carne de porco, ou de carne bovina, possa ser
coberto.

Conclamo todos os Deputados no sentido de que na vota
ção deste projeto de regulamentação da reforma agrária, te
nham em mente, que ele é fundamentalmente importante
para proporcionar meios, isto sim àqueles brasileiros que
ainda teimam em produzir, quer no campo agrícola, quer
no agropecuário, de colher essas 70 milhões de toneladas de
alimentos pelas quais esperam as mesas dos brasileiros.

Fica registrado o meu apelo para que, ao se regulamentar
a reforma agrária, se pense não só naqueles que são aspirantes
a um pedaço de terra, mas também na proteção daqueles
que teimam em produzir e estão quehrados, vivendo como
verdadeiros mendigos nas grandes cidades. Estes não supor
tam mais o ônus de produzir com custos finais elevadíssimos
e com o preço de venda de seus produtos extremamente bai
xos.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (lhsen Pinheiro) -- Com ,; palavra
o nobre Deputado Amaur:i Müller para discutir a matéria.

O SR. AMAURY MÜLLER (Bloco Parlamenta~ Demo
crático - RS. Sem revisão do orador.) -- Sr. Presidente,
SI"" e Srs. Deputados, a reforma agrária está na uiz e no
centro dos grandes problemas nacionais. Sem uma profunda
e radical mudança na atual, injusta e desumana estru,ura fun
diária do País, não resolveremos nossas questões fu~damen

tais. Em face do crescimento alarmante do êxodo rural, da
compulsória expulsão de pequenos proprietários, pequenos
? Tendatários, meeiros e posseiros em direção às cidades, o
lueio urbano continuará como está: gravemente enfermo, cir
cundado por enormes e indimensionáveis bolsões de miséria
absoluta, de prostituição, de degradação humana.

E, se formos examinar quem mais sofre na fímbria das
cidades, quem vegeta tristemente nesses guetos de miséria,
chegaremos à melancólica conclusão de que a esmagadora
maioria desses verdadeiros farrapos humanos provém do meio
rural.

Logo, não há mais como protelar a regulamentação do
dispositivo constitucional que consagra a urgência e a necessi
dade da reforma agrária.

É claro que a reforma agrária, não sendo propriedade
de um ou de todos os partidos, nada tendo a ver com visões
ideológicas, tem que ser uma solução dada pelo conjunto
da sociedade brasileira, aqui representada por todos os parti
dos sem exceção.

Como há divergências conceituais e doutrinárias sobre
os mecanismos que possam agilizar essa mudança necessária
da estrutura fundiária do País, já há algum tempo, desde
a aprovação, no Senado Federal, de 22 emendas ao projeto
original da Câmara dos Deputados, temos sentado à mesa,
numa negociação ampla, democrática, transparente e que
guarda recíproco respeito entre as partes. p.ara buscar cami
nhos e soluções, a fim de que tenhamos U1;n. projeto efçt,ivo,
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que possa sintetizar as aspirações da sociedade e o compro
misso do Congresso Nacional.

Nesse sentido, Sr. Presidente, acabamos de concluir 
e queira Deus que seja assim,- a última rodada de negocia
ções, com uma proposta concreta sobre os doze pontos não
consensuais, que guardam nas bancadas com representação
nesta Casa diferenças doutrinárias, que poderão ser resolvidas
na medida em que cada um de nós recuar um pouco para
beneficiar o todo.

Por isso, faço um apelo aos setores mais conservadores
da Casa, sem que isso constitua um insulto ou qualquer forma
de insinuação, para que acolham a proposta formulada pelo
PMDB, pelo PDT, pelo PT, pelo PSB, pelo PSDB, pelo PC
doB e pelo PPS, no sentido de que, das doze emendas do
Senado consideradas polêmicas e não consensuais, fiquemos
com apenas quatro delas.

A Emenda n9 1 não inova em nada, porque apenas repete
o compromisso constitucional de considerar propriedade pro
dutiva aquela que cumpre sua função social, sem prejuízo,
é claro, de índices de produtividade caracterizados pelo grau
de utilização da terra e pelo grau de eficiência na exploração.

Já a Emenda n9 9, para a qual chamo atenção, concentra
uma preocupação muito grande de parte desses setores mais
conservadores da Casa. Todavia, a proposta dos partidos pro
gressistas é no sentido de que aprovemos hoje a emenda do
Senado para, depois de sancionada a lei, apresentarmos con
juntamente, num compromisso formal e inarredável, um pro
jeto de lei, estabelecendo que os campos com pastagem artifi
cial, as áreas plantadas não devam, necessária e compulso
riamente, respeitar o limite de lotação, que deve ser uma
exigência para as áreas nativas, a fim de que não prospere
a idéia de que lá, em campos nativos, havendo teoricamente
uma utilização de 100% da terra, não exista uma cabeça se
quer; e que essas áreas improdutivas, armazenadas com obje
tivos de especulação rural, não possam ser objeto de desapro
priação por interesse social.

Ora, mais concessões do que estas que estamos fazendo
seria impossível. Quase que capitulamos para haver o entendi
mento, a negociação e a aprovação do projeto.

A outra emenda aprovada pelo Senado, com a qual nos
comprometemos agora, Deputado Ronaldo Caiado, é a de
n9 19. Assumimos um compromisso - se V. Ex'" quiserem
um compromisso assinado, embora para homens de bem e
de honra isso seja desnecessário, mas, se assim for exigido,
nós o faremos - no sentido de que, depois de sancionada
a lei, a matéria será objeto de um projeto, para que estirpemos
aquele aspecto que é polêmico e não consensual. Nem tanto
à terra, nem tanto ao mar. Se não é possível como queremos...
Também não concordamos com a expressão "em todo o terri
tório nacional". E V. Er", nas discussões preliminares, con
cordaram com a limitação estadual. Pois isso faremos nesta
lei.

Ora, se estam,os fazendo tantas e tamanhas concessões,
em nome do entendimento, da harmonia, para que a reforma
agrária avance, para que não haja conflito no meio rural,
para que o campo não continue como hoje, ensangüentado
e enlutado pela violência que nele impera, por que não aceitar
esta proposta dos partidos progressistas?

Fica, portanto, meu apelo, até dramático, para que possa
mos avançar e corresponder, a partir de agora, à nova confian
ça que o povo deposita no Congresso Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Com a palavra
o nobre Deputado Gilvan Borges para discutir a matéria.

O SR. GILVAN BORGES (Bloco Parlamentar Demo
crático - AP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr" e Srs. Deputados, após cinco anos de emperramento,
a sociedade brasileira através desta Casa de leis, irá tomar
uma decisão importante sobre matéria muito polêmica, que
envolve forças produtoras e uma outra grande força, a dos
desprovidos.

Estamos aqui para dizer que o País não pode perder
esta oportunidade. O Congresso Nacional, com suas forças
devidamente equilibradas, deverá articular a redistribuição
das terras, para que possamos tomar um novo rumo. Precisa
mos produzir mais! Precisamos de mais gente no campo!·Sabe
mos que poucos detêm grande parte das terras do País. Por
isso, temos de partir do princípio básico de que é preciso
dividir para somar, indenizando devida e justamente os produ
tores, que são agentes do desenvolvimento do País, junta
mente com todos aqueles trabalhadores que estão sujeitos
à força da espingarda e da manipulação.

Hoje, encontramos toda a sociedade rurícola em situação
dificílima.

Sr. Presidente, os sem-terra precisam tornar-agentes pro
dutivos. precisam também ·assumir uma posição de empre
sários, e é esta a tese que defendemos: oportunidape para
todos os agricultores, porque hoje observamos o inchamento
das médias e das grandes cidades, onde a violência tem sido
a característica predominante pela falta de uma política fundiá
ria do Estado.

Hoje, no Congresso Nacional, iremos tomar uma posição
de equilíbrio, séria, pela reforma agrária com justiça e com
terras para todos, para que possamos aumentar a nossa proQw.
tividade.

Podemos, sim, associar a criminalidade, o êxodo rural,
a prostituição à falta de uma política efetiva de distribuição
de terras, a uma política fundiária que possa garantir a terra
ao setor primário e a todos aqueles que trabalham no campo,
nas atividades agropastoris.

Somos favoráveis, Sr. Presidente, a uma reforma agrária
com justiça; somos favoráveis a uma reforma agrária em que
aqueles grandes proprietários, os latifundiários, venham a ter,
dentro de um equilíbrio, dentro da justiça, indenização legíti
ma pelas suas terras.

Aqui fica a posição que sempre defendemos e a de grande
parte do nosso eleitorado. ,

A reforma agrária já. vem tarde. Ela precisa acontecer
com urgência. Mas somos favoráveis a uma reforma agrária
justa, em que todos os trabalhadores tenham direito à terra.

Sr. Presidente, encerro o meu pronunciamento, anun
ciando que lançaremos a nossa candidatura à 3' suplência
da Casa com um coquetel no Gabinete 731.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Com a palavra
a nobre Deputada Maria Luíza Fontenele para discutir a ma
téria

A SRA. MARIA LÚIZA FONTENELE (Bloco Parlamen
tar Democrático - CE. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presi
dente, Sr" e Srs. Deputados, quero apenas registrar que 23
milhões de trabalhadores não têm acesso à terra, o que já
justificaria o empenho desta Casa no sentido de um projeto
que atenda à questão da reforma agrária.

Sr. Presidente, é bom também registrar que não são ape·
nas os milhões sem terra a conseqüência única, nem talvez
a mais grave e cruel, da presença do latifúndio e de uma
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política de concentração de terras que traz profundas mazelas
para o País.

Esta Casa tem uma dívida profunda não só com os que
ainda hoje enfrentam toda adversidade, perseguição e violên
cia, inclusive com registro de mortes ou de seqüelas profundas,
mas também com aqueles que, pela ausência de uma lei desta
importância, tiveram que abandonar a sua terra e hoje são
milhões de desempregados, vivendo na miséria, com fome,
na mendicância ou sendo partícepes de uma situação de violên
cia urbana vivida pelo País.

A votação da reforma agrária pode significar um passo
importante desta Casa. Consignada em lei, poderá consti
tuir-se em importante instrumento de luta das trabalhadoras
e dos trabalhadores brasileiros.

Na condição de mulher, é importante dizer que, com
a ausência de uma reforma agrária, de uma política justa
de atendimento ao homem e à mulher do campo, muitas pes
soas vêm sendo acusadas neste momento pelo aparecimento
da prostituição, inclusive a infantil, uma das marcas mais cruéis
da existência humana nas grandes cidades, de forma especial
na minha, Fortaleza.

Todo o esforço deve ser desenvolvido e todo o entendi
mento deve ser buscado, no entanto, conservando o princípio
de que a reforma agrária tem de atender àqueles que não
possuem terra e têm sido, até hoje, vítimas de profunda explo
ração.

A negociação deve, portanto, guardar este princípio de
que aos donos da terra, aos donos do capital, do poder este
sistema capitalista selvagem tem servido até hoje. Assim, a
lei deve atender àqueles que ficaram à margem, que são os
deserdados da terra. Trata-se da chamada massa sobrante,
enfim, os miseráveis, não porque não tenham grandeza de
espírito e capacidade de luta, mas porque existe um sistema
opressor, desumano, cruel e imoral. Essa lei é apenas a parte
de uma dívida nossa para com essa maioria deserdada da
terra que nos cdeu seu voto, essa maioria sem emprego, sem
condições dignas de vida e que aguarda uma atitude justa
e capaz de honrar esta nossa democracia, que deve ser uma
democracia representativa.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Concedo a pala

vra ao nobre Deputado Ronaldo Caiado para discutir a ma
téria.

O SR. RONALDO CAIADO (Bloco Parlamentar - GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Depu
tados, em sua quase totalidade, os Deputados que discutiram
essa matéria foram unânimes em pedir que cedêssemos nas
nossas convicções e aceitássemos, para um entendimento
maior, as emendas aprovadas no Senado Federal.

Sr. Presidente, gostaria, nesta hora, de relembrar aos
meus nobres pares o que aconteceu no primeiro semestre
do ano passado. Esta matéria, então Projeto n9 11-F, discutida
e aprovada num acordo de Lideranças, teve meu voto contra.
Naquele momento, o projeto veio como um rolo compressor,
insensível a todas aquelas reivindicações que fazíamos, no
sentido de dar ao produtor rural condições para se resguardar
e, sem dúvida alguma, não ser punido por uma desapropriação
ideológica, tendenciosa e parcial.

Naquela hora, Sr. presidente, deixávamos claro que a
definição de terra produtiva não poderia existir, porque, no
caso de terra produtiva, conforme está na Constituição, o
dispositivo é auto-aplicável. A questão, na verdade, deve ser
decidida em cada Estado, em cada Município, e portanto,

não caberia a nenhuma inteligência nesta Casa dizer que terra
produtivia é aquela que tem 80% da área ocupada com 100%
ou mais de eficiência, cobrando de um produtor rural em
Rondônia, no Acre ou no meu Estado de Goiás a mesma
eficiência de um produtor rural no Rio Grande do Sul. Mas
nada disso, Sr. Presidente, sensibilizou esta Casa. Os índices
não serão aprovados pelo Congresso Nacional. Os índices
de eficiência e de produtividade serão decididos pelo Ministro
da Agricultura. O Ministro que lá estiver de plantão vai dizer
quantas sacas de arroz temos que produzir por hectare.

O que o setor produtivo primário deseja, Sr. Presidente,
e teve um atendimento parcial, são as emendas aprovadas
e apresentadas pelo Deputado Fábio Meirelles à mesa de
reuniões, para que pelo menos se tenha alguma condição de
saber que, não se tendo atingido os 80% da área utilizada,
não se tendo 100% de eficiência na propriedade, esta não
seria imediatamente desapropriada. Faríamos uma radiografia
do brasil e daríamos prioridade exatamente àquelas regiões
onde não há produtividade nem qualquer ocupação de terras.

Mas, de repente, Sr. Presidente, querem que os gaúchos
fiquem apenas no Rio Grande do Sul, que os paranaenses
fiquem apenas no Paraná. Nós, goianos, e acredito que mato
grossenses, paraenses e amazonenses também, desejamos ver
a competência dos gaúchos e dos demais lavradores do Sul,
ensinando-nos tecnologia moderna, implantando aquilo a que
eles tiveram acesso aqui e nós não, porque o desenvolvimento
e as rodovias não chegaram até nós. O que estamos qurendo,
Srs. Deputados, é manter aquilo que foi motivo de acordo
nesta Casa em junho do ano passado. Não podemos nos curvar
a uma argumentação que não é correta. Esse projeto foi modi
ficado no Senado, descumprindo aquilo que havia sido acor
dado aqui. E, neste momento, querem colocar mais esas "ar
madilhas", mais essas "montagens" em cima do setor produ
tivo primário.

Sr. Presidente, depois de uma longa e exaustiva discussão,
chegamos à seguinte conclusão: das 22 emendas, existem 11
emendas sobre as quais não há acordo; e , das 11 emendas
restantes, temos a posição, com vários outros partidos, de
rejeição de 10 e aprovação de apenas uma.

Então, Sr. Presidente, o que temos de fazer agora é deixar
claro aos companheiros que não podemos continuar eterna
mente cedendo, fazendo aquilo que alguns desejam, sem res
peitar um setor que trabalha, que produz. Este projeto apro
vado na Casa já é extremamente punitivo ao setor produtivo
primário, pois dá um tratamento discrimnado a um setor que
gera riquezas. O latifundiário urbano não tem a penalização
do setor produtivo primário.

No mais, queria pedir aos demais colegas que realmente
acompanhassem a orientação pela rejeição dessas emendas,
porque elas nada vão acrescentar. Pelo contrário, vão pena
lizar enormemente o produtor e desvirtuar tudo aquilo que
foi aprovado aqui em junho do ano passado.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Concedo a pala
vra ao nobre Deputado José Cicote para discutir a matéria.

O SR. JOSÉ CICOTE (Bloco Parlamentar Democrático
-SP. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Depu
tados, hoje é um dos dias em que a sociedade brasileira fica,
mais uma vez, olhando atentamente o que pode acontecer
na Câmara dos Deputados. É que votamos um proj~to de
suma importância. Se quisermos mudar a estrutura econômica
e política do País, precisamos erradicar a fome e a miséria.
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Mas não se muda a estrutura econômica de um País sem
reforma agrária. Temos que ter reforma agrária, mas não
uma reforma qualquer, que vá roubar, tirar terras. Somos
favoráveis à reforma que o Senado apontou com suas emen
das. Todos ganham: a Nação brasileira e o setor produtivo.
De nada adianta os donos de terra produzirem tanto, se não
há preços para a venda do seu produto, se há o risco de
prejuízo e de não haver estrada. Sem uma política agrária
junto com a reforma agrária, dificilmente esta Nação será
desenvolvida.

No conflito pela disputa da terra, uns querem segurar
muito e outros querem ganhar um pouquinho. Porém, não
é esta a questão em jogo e sim a fome, a falt.a de produtividade
e a ausência de condições de trabalho para ã população. Muita
gente quer trabalhar, e não se está dando condições de traba
lho. A questão que está em jogo hoje não é tirar terras do
fazendeiro, porque o Estado deve arcar com a sua responsa
bilidade. Há estados com grandes fazendas, de 10 ou 12 mil
alqueres, que não estão engordando nem cabrito, ou seja,
não estão produzindo nada.

A reforma agrária começará a mudar a vida de grande
parte das famílias brasileira, principalmente no que se refere
à fome, que abala o mundo inteiro. Com ela, haverá maior
produtividade e maior participação dos gra~des produtore~,

pois ganharão novos aliados. O Governo vaI ter de garantIr
uma política agrária. Esse é outro ponto. Devemos dar-nos
as mãos para trabalharmos juntos.

Finalizando, queria dizer que não estamos pensando em
tirar a terra de ninguém, em brigar com ninguém. Estamos
pensando, sim, em dar trabalho e comida a este povo faminto.
Estamos pensando na produtividade da Nação, que tem terra
para produzir, mas se planta feijão em cima de ,pe?r~. ?
povo não tem o que comer. O que pretendemos e dlmmUlr
a quantidade de bóias-frias. O companheiro do campo que
tiver um eito de algodão, de milho ou feijão saberá que estará
produzindo para a Nação, para o seu sustento e da sua família.
E essa a questão que estamos discutindo. Estamos brigando
para conseguir, no dia de hoje, fazer justiça não só ao movi
mento dos sem-terra, mas aos trabalhadores rurais e à própria
Nação. Nação é povo, e o povo não pode passar fome.

Era o que tinha a dizer.

Durante o discurso do Sr. José Cicote, o Sr. Ibsen
Pinheiro, Presidente, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Luiz Moreira, 39 Suplente Secre
tário.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Concedo a pala
vra ao Sr. Valdomiro Lima, para discutir a matéria.

O SR. VALDOMIRO LIMA (Bloco Parlamentar Demo
crático - RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
S~S e Srs. Deputados, a posição do PDT com referência à
reforma agrária é favorável ao projeto com algumas correções
que foram feitas. A reforma agrária, em nosso País, é uma
necessidade. Não podemos continuar convivendo com o faz
de-conta, com a idéia de que se faz reforma agrária. na realida
de, o que se vê, cada vez mais, são os trabalhadores fora
do campo e tendo que lutar bravamente, tendo até que morrer,
muitas vezes, para defender o direito de conseguirem um
pedaço de terra para trabalhar.

Enquanto se financiam neste País casa para as classes
média e rica, não se pensa em financiar terras para os trabalha
dores do campo, nem tampouco lhes dar terras.
. A nossaposição, portanto, é essa, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Com a palavra
o nobre Deputado Alcides Modesto para discutir a matéria.

O SR. ALCIDES MODESTO (Bloco Parlamentar Demo
crático - BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr'S e Srs. Deputados, esta Casa, no dia de hoje, tem a oportu
nidade histórica de resgatar uma dívida com a sociedade brasi
leira, particularmente com aqueles que habitam o campo:
os camponeses, os trabalhadores rurais de modo geral.

Gostaria de recordar o que, em algumas ocasiões, regis
trei desta tribuna.

Durante o ano de 1991 e o início de 1992, tivemos a
oportunidade de participar da CPI que investigava as causas,
origens e conseqüências da violência no campo. Nas minhas
andanças por vários estados do território nacional, ouvi dos
diferentes segmentos da sociedade, até mesmo daqueles que
sempre se manifestaram contrários à reforma agrária, uma
única cobrança: por que o Congresso Nacional não regula
menta os dispositivos da reforma agrária? Este era o clamor
que ouvíamos em todos esses encontros, nessas audiências
públicas e nesses depoimentos: por que não regulamentamos
até agora os dispositivos da reforma agrária?

Essa cobrança - quero registrar aqui - em Imperatriz,
no Maranhão, ouvimos até mesmo da UDR, por contraditório
que possa parecer. A própria UOR fazia a cobrança de uma
regulamentação da reforma agrária, reconhecendo que essa
era a principal causa da violência no campo.

Se não bastasse isso, Sr. Presidente, gostaria de apelar
para a sensibilidade de todos, especialmente dos que foram
eleitos por aquela camada da sociedade brasileira que habita
o campo e que, em seus comícios, fizeram promessas de que
estariam nesta Casa para resolver o problema da maior gravi
dade deste País, que é a questão do latifúndio e da concen
tração de terras.

Concentrar o poder, as riquezas, as oportunidades, a ter
ra esta é a história da elite brasileira em todas as etapas
d; vida do nosso País. É por isso que, apesar de todo o
esforço que fizemos na Constituinte, apesar de termos con
quistado a inclusão daqueles dispositivos na Constituição de
1988, levamos quase cinco anos para responder a essa cobrança
da sociedade, porque não temos absolutamente compromisso
com uma grande parcela da nossa sociedade, os milhões de
trabalhadores que vivem no campo. Se convivêssemos com
eles, se soubéssemos ouvir o clamor que vem do campo e
se víssemos o sangue que lá tem sido derramado, deixando
viúvas e órfãos" entenderíamos que eles têm direito a um
pedaço de terra para trabalhar e produzir.

Temos ouvido que somente os latifundiários é que produ
zem. Mas, há poucos dias, em um seminário que se promoveu
nesta Casa, a FAO declarou que os assentamentos eram eco
nomicamente viáveis e estavam produzindo mais do que tantos
outros latifúndios.

Entendo que não basta votarmos a Lei da Reforma Agrá
ria. É preciso que, no dia de hoje, discutamos bem a matéria,
inclusive as emendas que vieram do Senado, no sentido de
melhorar a proposta que saiu desta Câmara, para aperfeiçoar
a Lei da Reforma Agrária.

Nesse sentido, Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, em
nome de todo esse clamor da terra, vamos votar este projeto,
para que possamos responder tranqüilamente à cobrança da
sociedade brasileira. Vamos responder não apenas a um dever
de parlamentar, mas a um dever cívico, porque as condições
em que vive o homem do campo, expulso da terra para engros
sar o cinturão. de miséria das grandes cidades, são desumanas
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e cruéis. Se se fizer uma pesquisa na periferia, não apenas
das grandes cidades, mas também no interior, verificar-se-á
que a miséria dos favelados tem uma única origem: o êxodo
rural, provocado pela expulsão do campo, pela violência dos
senhores latifundiários ou pela falta de uma política agrícola
que mantivesse os colonos nas terras que possuíam. Tornar-se
necessário, portanto, atender a esse apelo de milhões de agri
cultores, ameaçados de deixar suas terras em busca de trabalho
nas grandes cidades. Não podemos negar-lhes o direito de
trabalhar. São obrigados a transformar suas filhas em prosti
tutas para poderem sobreviver, e seus filhos jovens, sem pers
pectivas, viram marginais de rua. São obrigados também a
sobreviver sob as marquises ou pontes, porque não têm lugar
para morar; vivem, muitas vezes, em condições subumanas.
E tudo isso por uma única causa: a falta de uma reforma
iro passo para mudar a estrutura do campo e as condições
de vida dos trablahadores rurais. Trata-se de uma oportu
nidade que esta Casa poderá dar a qualquer Governo que
tenha determinação política de resolver o problema agrário
neste País.

Por isso, podemos dizer que, encaminhando o problema
agrário para uma solução, estaremos abrindo perspectivas pa
ra termos também uma política agrícola adequada, propician
do a produção, sim, de alimentos para matar a fome dos
brasileiros. A fome neste País é nossa maior chaga e nossa
maior vergonha. Com a reforma agrária, certamente acaba
remos com a fome do nosso povo.

É preciso, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que não des
perdicemos esta oportunidade histórica de resgatar a dívida
que esta Casa tem para com a sociedade brasileira e, principal
mente, para com os trabalhadores rurais. Esta é a hora concla
marmos todos a responder ao seu dever de Deputado e de
pessoa humana, a fim de se mudar as condições de vida do
campo e das cidades, que também precisam da reforma agrária
para resolver os seus problemas.

Vamos, amigos parlamentares, assumir esta bandeira e
votar o projeto com as emendas do Senado, para podermos
responder às cobranças da sociedade brasileira!

Durante o discurso do Sr. Alcides Modesto, o Sr.
Luiz Moreira, 39 Suplente de Secretário deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Ibsen Pinheiro,
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem a palavra
o Deputado Cardoso Alves.

O SR. CARDOSO ALVES - Desisto, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa pede
a atenção dos Srs. Líderes. Não há mais inscritos para discutir
a matéria. Conseqüentemente, vamos encerrar a discussão,
o que encerrará também o processo de emendamento.

Está encerrada a discussão.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Com a palavra
o nobre Deputado Fábio Meirelles, para oferecer parecer às
emendas do Senado Federal ao projeto, em substituição à
Comissão de Economia, Indústria e Comércio

O Sr. Germano Rigotto - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. GERMANO RIGOTTO (Bloco Parlamentar De
mocrático - RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,

é apenas para um esclarecimento e até para uma comunicação
ao Plenário. Pelo que se sabe, faltam poucos detalhes para
o entendimento com relação ao projeto da reforma agrária.
Acredito que, em cinco ou dez minutos, no máximo, pod~re
mos ter o início da votação. Então, creio que poderemos
contar com a compreensão da Mesa. As negociações avança
ram, faltando muito ouco para se chegar a uma conclusão
e começarmos a votação.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa terá
paciência, mas será também determinada para que haja hoje
a votação desta matéria, porque está na pauta, é relevante,
e também a falta de tempo é boa conselheira para os acordos
parlamentares.

A Presidência determina a inversão na ordem de apresen
tação dos pareceres.

Para oferecer parecer às emendas do Senado Federal
ao projeto, em substituição à Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, concedo a palavra ao Sr. Deputado
Jesus Tajra.

O SR. JESUS TAJRA (Bloco Parlamentar - PI. Para
emitir parecer.) - Sr. Presidente, Sr'S e Srs. Deputados, cabe
à Comissão de Constituição e Justiça e de Redação apreciar
exclusivamente os aspectos técnicos das emendas apresentadas
no Senado ao Projeto de Lei n° l1-F, que vamos votar em
seguida.

Analisando todas as emendas, chego à conclusão de que
elas preenchem os requisitos de constitucionalidade, juridici
dade e boa técnica legislativa. Destafo~ opinamos favora
velmente à sua tramitação neste Plenário, para que sejám
apreciadas em seguida.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Concedo a pala
vra ao Sr. Deputado Fábio Meireles para oferecer parecer
às emendas do Senado Federal ao projeto em substituição
à Comissão de Economia, Indústria e Comércio.

O Sr. Luiz Girão - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. LUIZ GIRÃO (Bloco Parlamentar - CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, os Deputados Fábio
Meireles e Odelmo Leão estão terminando de redigir o acordo
e o relatório final. Pediria a V. Ex' que prorrogasse o tempo
para apresentação do parecer por mais cinco minutos, enquan
to os aguardamos.

O Sr. Adão Pretto - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. ADÃO PRETTO (Bloco Parlamentar Democrático
- RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero comu
nicar a V. Ex' e aos prezados colegas que os nossos compa
nheiros Haroldo Sabóia e Luci Choinacki; não estão presentes
para votar essa matéria tão importante, a reforma agrária,
por motivo de saúde.

O Sr. Ibsen Pinheiro, Presidente, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Robson Tuma,
20 Suplente de Secretário.
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o Sr. Paulo Delgado - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. PAULO DELGADO (Bloco Parlamentar Demo
crático - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
posso saber o que está ocorrendo?

O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - Estamos aguar
dando que o Colégio de Líderes chegue a um entendimento
para a votação desse projeto e que o Sr. Relator, Deputado
Fábio Meirelles, chegue ao plenário para relatá-lo.

O SR. PAULO DELGADO - Agradeço a V. Ex~

O Sr. Robson Tuma, 29 Suplente de Secretário deixa
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo sr. Ibsen
Pinheiro, Presidente

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Peço a atenção
do Plenário.

Os Srs. Líderes, Relatores e Parlamentares ligados ao
terna da reforma agrária concluem, neste momento, um 'peno
so trabalho de acordo. Na rápida observação que fiz da reu
nião, tenho esperança de que ocorra um acordo geral. Se
não ocorrer, o Plenário aqui está para fazê-lo através do voto,
que é a nossa principal atribuição.

Estamos aguardando os relatores para que se inicie o
processo de deliberação.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Para oferecer
parecer às emendas do Senado, em substituição à Cqmissão
de Economia, Indústria e Comércio, concedo a pahivra ao
nobre Deputado Fábio Meirelles.

O SR. FÁBIO MEIRELLES (Bloco Parlamentar - SP.
Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, após
inúmeras discussões e entedimentos, passo a relatar exclusiva
mente o Substitutivo ao projeto de lei da Comissão de Econo
mia, Indústria e Comércio, pelo qual sou responsável.

O relatório, Sr. Presidente, reza o seguinte:
Designado pela Mesa corno Relator, no que diz respeito

à competência da Comissão de Economia, Indústria e Comér
cio, do Projeto de Lei n9 11-F, de 1991, de autoria da Deputada
Luci Choinacki e outros, cumpre-me ressaltar, em primeiro
lugar, que, quando da primeira votação desse projeto por
esta Casa, antes da aprovação de um substitutivo de consenso,
tive a designação honrosa para ser o Relator pela referida
Comissão, e, corno tal, apresentei um substitutivo.

Nas inúmeras reuniões das quais participei naquela oca
sião, seja corno Relator, seja em nome da Liderança do PDS,
o meu partido, consegui que vários artigos do nosso substi
tutivo viessem a ser acolhidos no substitutivo de consenso,
o qual, apesar de não ser um projeto ideal, nos pareceu mais
adequado do que os projetos originais e melhor do que a
inexistência de urna lei a esse respeito.

No Senado Federal, com o n9 65/92, a proposição aqui
aprovada sofreu diversas alterações, que o Plenário daquela
Casa aprovou na forma de 22 emendas apresentadas pelo
Relator, Senador Alfredo Campos.

Devolvido o proejto à Câmara, análises profundas e de
moradas foram levadas a efeito e realizadas várias reuniões
de lideranças, nas quais tive oportunidade de expressar nova
mente o pensamento dos agropecuaristas brasileiros, os quais
procurei ouvir detalhadamente, ates de assumir urna posição,

alguns inclusive do próprio PDS, pois sempre gozei da sua
confiança.

Dessas reuniões surgiu inicialmente um consenso, no sen
tido de aprovarmos 7 emendas; as de nO' 2, 3, 4, 10, 12,
14 e 22. Concordaram também as lideranças em que deveria
esta Casa votar pela rejeição de 4 emendas: as de n9S 7, 13,
16 e 2I.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, sobre as restantes 11
emendas, inicialmente não foi possível chegarmos a um acor
do, o que nos levou a apresentar o voto de Relator.

Sr. Presidente, todavia, agora sinto-me no dever de inter
romper esta parte do relatório, para dizer que, por concessão
de V. Ex', continuaram os entendimentos e discussões, e,
neste instante, há consenso quanto ás 11 emendas sobre as
quais anteriomente não havíamos acordado. O Coordenador
e relator do projeto aprovado na Càmara deverá apresentar
a conclusão tornada há poucos minutos.

Gostaria de afirmar que, mais urna vez, numa demons
tração de boa vontade para com esse acordo, concordamos
com a Emenda n9 19, do Senado que regulamentava a utiliza
ção da terra, no território nacional, para efeito de desapro
priação.

Outras propostas vieram e estava absolutamente difícil
um consenso.

Mais urna vez o PDS, numa demonstração de consciência,
de tranqüilidade, para ser possível um acordo, propôs, por
nosso intermédio, que, em vez de se adotar microrregião,
fossem estabelecidas regiões geográficas. Isso daria condições
para urna negociação sem traumatismos, a fim de obtermos
urna lei tranqüila, que viesse resguardar os interesses da agro
pecuária e dos trabalhadores, permitindo urna política de as
sentamento. Essas regiões geográficas, de acordo com o IB
GE, pertencem ao Norte, ao Sul, ao Sudeste, ao Centro-Oeste
e ao Nordeste.

Houve consenso, após a fala do líder do Governo, sobre
a intenção do Governo de adotar urna política sem certos
comprometimentos com os acordos desta Casa. Ficou estabe
lecido também, Sr. Presidente, que, se o Governo vetar os
entendimentos mantidos, os partidos, por consenso das suas
Lideranças, derrubariam o veto do Governo, no caso, ao art.
19 - com exceção do PT, que não concorda com as regiões
geográficas e ficou fora desses entendimentos.

Acredito, pois, que, sem paixões, sem traumatismos, sem
demagogia e com responsabilidade, se permite agora estabe
lecer urna lei adequada e própria para urna política agrária
de consenso. Na realidade não tem faltado para as Lideranças
dos partidos nesta Casa, nem para as Lideranças dos produ
tores rurais, boa vontade no sentido de que seja encontrado
um caminho para harmonizar a política do campo. Precisa-se
da seriedade do Governo para estabelecer urna política agrí
cola e urna política agrária, para não destruir aqueles que
já são produtores e que estão assentados, evitando o oportu
nismo, a politicagem e a demagogia, que destroem a economia
agropastoril deste País.

Sendo assim, trago a minha palavra, em primeiro lugar,
honrando a Comissão de Economia, corno seu relator, cons
ciente de que desempenhei o melhor serviço e cumpri a melhor
orientação dos produtores e do PDS, meu partido.

Em segundo lugar, passo às mãos de V. Ex., Sr. Presi
dente, o documento próprio da Comissão de Economia, Indús
tria e Comércio sobre a nossa posição corno Relator, aguar
dando, para evitar qualquer dúvida, que o Relator designado,
Deputado Odelmo Leão, compareça à tribuna e exponha,
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logo em seguida, os acordos estabelecidos para a votação
dos entendimentos mantidos.

Posso afirmar, como Presidente da Federação de Agri
cultura do Estado de São Paulo e com a participação do Presi
dente da Confederação Nacional de Agricultura e da Confede
ração Nacional dos TrabalhadoreS, que encontramos um pro
cesso harmônico. Jamais poderá qualquer político desta Casa,
qualquer Deputado, qualquer Senador, qualquer integrante
deste Congresso levantar dúvidas sobre a posição dos Parla
mentares, que, através de uma ação madura, clara, objetiva,
buscaram encontrar, na realidade, uma postura que propor
cione uma política agrária voltada para a realidade nacional,
sem que com isso se venha penalizar, prejudicar o produtor
rural, que tem sofrido grandes traumas. Nenhuma política
agrícola aqui aprovada mereceu atuação competente por parte
dos governos. Sem culpar qualquer um deles, posso afirmar
que tem faltado vontade política dos governos para com a
agricultura, para coin uma política agrária adequada.

Tranqüilizo se assim posso fazê-lo os colegas Parlamen
tares, ao afirmar que o melhor foi feito.

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Para oferecer
parecer às emendas do Senado Federal, em substituição à
Comissão de Agricultura e Política Rural, concedo a palavra
ao nobre Deputado Odelmo Leão.

OSR. ODELMO LEÃO (Bloco Parlamentar - MG. Para
emitir parecer.) - Sr. Presidente, St4' e Srs. Deputados, após
várias horas de negociação com os diversos partidos políticos
desta Casa, este Relator, indicado por V. Ex', passa a transmi
tir-lhes o acordo mantido pelas lideranças, no dia de hoje,
com relação ao projeto de reforma agrária.

Antes de iniciar o relato, vale ressaltar a participação
dos Srs. Líderes, que, com total desprendimento, chegaram
a um acordo sobre esta matéria tão traumática, nesta Casa,
nos últimos anos, para que pudéssemos submeter ao Plenário,
em nome da Comissão de Agricultura e Política Rural da
Câmara dos Deputados, este projeto sobre a reforma agrária.

Pediria aos Srs. Líderes que, a partir deste momento,
começassem a examinar as emendas que passo a relatar.

Emenda n° 1, do Senado: acordo pela aprovação.
Emenda n? 2: acordo pela aprovação.
Emenda n? 3: acordo pela aprovação.
Emenda n? 4: acordo pela aprovação.
Emenda n? 5: acordo pela rejeição.
Emenda n? 6: acordo pela rejeição.
Emenda n?7: acordo pela rejeição.
Emenda n98: acordo pela rejeição.
Emenda n? 9, Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, pela

aprovação, com o compromisso de todas as lideranças políticas
da nossa Casa em apresentar, tão logo o projeto seja sancio
nado, um projeto de lei que regulamente o assentamento
nas pastagens nativas.

Emenda n9 10: acordo pela aprovação.
Emenda n? 11: acordo pela aprovação.
Emenda n? 12: àcordo pela aprovação.
Emenda n? 13: acordo pela rejeição.
Emenda n? 14: acordo pela aprovação.
Emenda n? 15: acordo pela rejeição.
Emenda n? 16: acordo pela rejeição.
Emenda n? 17: acordo pela rejeição.
Emenda n? 18:. acordo pela rejeição e o compromisso

de todas as lideranças políticas da Câmara dos Deputados
de fazer um projeto de lei nas mesmas circunstâncias da Emen-

da n? 9, tão logo seja sancionada a lei pelo Excelentíssimo
Sr. Presidente da República, reduzindo-se o prazo ali contido
de três anos para dois anos, consecutivamente.

Emenda n? 19: pela rejeição. E também, Sr. Presidente,
Sr" e Srs. Deputados, com acordo parcial dos Srs. líderes
para que se faça, nas mesmas circunstâncias das aqui já citadas,
um projeto de lei que determine, no lugar de "território nacio
nal" e de "microrregião", "região geográfica", assim proposta
pelo nobre Deputado Fábio Mirelles.

Emenda n? 20: acordo pela rejeição.
Emenda n? 21: acordo pela rejeição.
Emenda n? 22: acordo pela aprovação.
Portanto, Sr. Presidente, St4' e Srs. Deputados, esta foi

a incumbência que recebi, desde o mês de novembro de 1991,
ainda como Presidente da Comissão de Agricultura, e poste
rio!IDente, também do atual Presidente Vadão Gomes, de
negociar e aprovar um projeto que melhor atendesse ao produ
tor rural e permitisse a indicação da reformulação agrária
do nosso País.

Sr. Presidente, recebi esta incumbência e tenho orgulho
e satisfação do dever cmprido perante nossa Casa!

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Há sobre a
mesa e vão a publicação os seguintes Requerimentos de Desta
ques:

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, requeremos Destaque para vota

ção em separado, da Emenda n? 19, do Senado Federal, apre
sentada ao Projeto de Lei n? H-F, de 1991, "que dispõe sobre
a regulamentação dos dispositivos constitucionais relativos à
reforma agrária, previstos no Capítulo UI, Título VII, da
Constituição Federal".

Sala das Sessões, 27 de janeiro de 1993. - Vladimir
Palmeira - Eden Pedroso - Socorro Gomes - Jabes Ribeiro.

REQUERIMENTO

Solicita destaque de Emenda para votação em sepa
rado.

Requeremos, consoante o art. 161, inciso I do Regimento
Interno, destaque, para votação em separado, da Emenda
n? 19, do Senado Federal, ao Projeto de Lei n? H-F, de 1991,
que "dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos constitu
cionais relativos à Reforma Agrária, previstos no capítulo
III, título VII, da Constituição Federal".

Sala das Sessões, 27 de janeiro de 1993. - Luís Eduardo
- Ronaldo Caiado.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, requeremos Destaque para vota

ção em separado, da Emenda n? 20, do Senado Federal, apre
sentada no Projeto de Lei n? H-F, de 1991, que dispõe sobre
a regulamentação dos dispositivos constitucionais relativos à
reforma agrária, previstos no Capítulo III, Título VII, da
Constituição Federal".

Sala das Sessões, 27 de janeiro de 1993. - Vladimir
Palmeira - Eden Pedroso - Socorro Gomes.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, requeremos Destaque para vota

ção em separado, da Emenda n? 1, do Senado Federal, apre-
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sentada ao Projeto de Lei n9 H-F, de 1991, "que dispõe sõbre
a regulamentação dos dispositivos constitucionais relativos à
reforma agrária, previstos no Capítulo 111, Título VII, da
Constituição Federal".

Sala das Sessões, 27 de janeiro de 1993. - Vladimir
Palmeira - Eden Pedroso - Socorro Gomes.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, requeremos Destaque para vota

ção em separado, da Emenda n9 5, do Senado Federal, apre
sentada ao Projeto de Lei n9 11-F, de 1991, "que dispõe sobre
a regulamentação dos dispositivos constitucionais relativos à
reforma agrária, previstos no Capítulo 111, Título VII, da
Constituição Federal".

Sala das Sessões, 27 de janeiro de 1993. - Vladimir
Palmeira - Eden Pedroso - Socorro Gomes.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, requeremos Destaque para Vo

tação em Separado, da Emenda n9 6, do Senado Federal,
apresentada ao Projeto de Lei n9 l1·F, de 1991, "que dispõe
sobre a regulamentação dos dispositivos constitucionais relati
vos à reforma agrária, previstos no Capítulo IH, Título VH,
da Constituição Federal".

Sala das Sessões, 27 de janeiro de 1993. - Vladimir
Palmeira - Eden Pedroso - Socorro Gomes.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Senhor 'Pre~iden(e,

Nos termos regimentais, requeremos Destaque para Vo
tação em Separado, da Emenda n9 8, do Senado Federal,
apresentada ao Projeto de Lei n9 H-F, de 1991, "que dispõe
sobre a regulamentação dos dispositivos constitucionais relati
vos à reforma agrária, previstos no Capítulo 111, Título VII,
da Constituição Federal".

Sala das Sessões, 27 de janeiro de 1993. - Vladimir
Palmeira - Eden Pedroso - Socorro Gomes.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, requeremos Destaque para Vo

tação em Separado, da Emenda n9 9, do Senado Federal,
apresentada ao Projeto de Lei n9 ll-F, de 1991, "que dispõe
sobre a regulamentação dos dispositivos constitucionais relati
vos à reforma agrária, previstos no Capítulo 111, Título VII,
da Constituição Federal".

Sala das Sessões, 27 de janeiro de 1993. - Vladimir
Palmeira - Eden Pedroso - Socorro Gomes.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, requeremos Destaque para Vo

tação em Separado, da Emenda n9 11, do Senado Federal,
apresentada ao Projeto de Lei n9 H-F, de 1991, que dispõe
sobre a regulamentação dos dispositivos constitucionais relati
vos à reforma agrária, previstos no Capítulo m, Título VII,
da Constituição Federal.

Sala das Sessões, 27 de janeiro de 1993 - Vladimir Pal
meira - Eden Pedroso.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, requeremos Destaque para Vo

tação em Separado, da Emenda n9 15, do Senado Federal,
apresentada ao Projeto de Lei n9 ll-F, de 1991, "que dispõe
sobre a regulamentação dos dispositivos constitucionais relati
vos à reforma agrária, previstos no Capítulo 111, Título VII,
da Constituição Federal".

Sala das Sessões, 27 de janeiro de 1993. - Vladimir
Palmeira - Eden Pedroso - Socorro Gomes.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, requeremos Destaque para Vo

tação em Separado, da Emenda n9 17, do Senado Federal,
apresentada ao Projeto de Lei n9 H-F, de 1991, "que dispõe
sobre a regulamentação dos dispositivos constitucionais relati
vos à reforma agrária, previstos no Capítulo 111, Título VII,
da Constituição Federal".

Sala das Sessões, 27 de janeiro de 1993. - Vladimir
Palmeira - Eden Pedroso - Socorro Gomes.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, requeremos Destaque para Vo

tação em Separado, da Emenda n9 18, do Senado Federal,
apresentada ao Projeto de Lei n9 l1-F, de 1991, "que dispõe
sobre a regulamentação dos dispositivos constitucionais relati
vos à reforma agrária, previstos no Capítulo 111, Título VII,
da Constituição Federal".

Sala das Sessões, 27 de janeiro de 1993. - Vladimir
Palmeira - Eden Pedroso - Socorro Gomes.

REQUERIMENTO

Solicita destaque de Emenda para votação em sepa
rado.

Requeremos, consoante o art. 161, inciso I do Regimento
Interno, destaque, para votação em separado, da Emenda
n9 1, do Senado Federal, ao Projeto de Lei n9 11-F, de 1991,
que "dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos constitu
cionais relativos à Reforma Agrária, previstos no Capítulo
HI, Título VH, da Constituição Federal".

Sala das Sessões, em 27 de janeiro de 1993. - Deputado
Luís Eduardo, Líder do Bloco Parlamentar - Ronaldo Caia
do.

REQUERIMENTO

Destaque de votação de Emenda.

Requeremos, consoante o art. 161, inciso I, do Regimento
Interno, destaque para votação em separado e rejeição da
Emenda n9 1 do Senado Federal ao Projeto de Lei n9 l1-F,
de 1991 que "dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos
constitucionais relativas à reforma agrária, previstos no Capí
tulo 111, Título VII , da Constituição Federal".

Plenário, de dezembro de 1992. - Deputado Luís
Eduardo, Líder do Bloco Parlamentar.

REQUERIMENTO

Destaque de votação de Emenda.

Requeremos, consoante o art. 161, inciso I, do Regimento
Interno, destaque para votação em separado e rejeição da
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Emenda n9 2 do Senado Federal ao Projeto de Lei n9 lI-F,
de 1991 que "dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos
constitucionais relativas à reforma agrária, previstos no Capí
tulo III, Título VII, da Constituição Federal".

Plenário, de dezembro de 1992. - Deputado Luís
Eduardo, Líder do Bloco Parlamentar.

REQUERIMENTO

Destaque de votação de Emenda.

Requeremos, consoante o art. 161, inciso I, do Regimento
Interno, destaque para votação em separado e rejeição da
Emenda n9 3 do Senado Federal ao Projeto de Lei n9 lI-F
de 1991 que "dispõe sobre a regulamentação dos dispositivo~
constitucionais relativas à reforma agrária, previstos no Capí
tulo III, Título VII, da Constituição Federal".

Plenário, de dezembro de 1992. - Deputado Luís
Eduardo, Líder do Bloco Parlamentar.

cionais relativos à reforma agrária, previstos no Capítulo IlI,
Título VH, da Constituição Federal".

Sala das Sessões, 27 de janeiro de 1993. - Deputado
Luís Eduardo, Líder do Bloco Parlamentar - Ronaldo Caia
do.

REQUERIMENTO

Destaque de vota~ão de Emenda.

Requeremos, consoante o art. 161, inciso I, do Regimento
Interno, destaque para votação em separado e rejeição da
Emenda n9 6 do Senado Federal ao Projeto de Lei n9 lI-F,
de 1991 que "dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos
constitucionais relativos à reforma agrária, previstos no Capí
tulo HI, Título VH, da Constituição Federal".

Plenário, de dezembro de 1992. - Deputado Luís
Eduardo, Líder do Bloco Parlamentar.

REQUERIMENTO

Destaque de votação de Emenda.

Requeremos, consoante o art. 161, inciso I, do Regimento
Interno, destaque para votação em separado e rejeição da
Emenda n9 4 d? Senado Federal ao Projeto de Lei n9 lI-F,
de 1991 que "dIspõe sobre a regulamentação dos dispositivos
constitucionais relativas à reforma agrária, previstos no Capí
tulo III, Título VII, da Constituição Federal".

Plenário, de dezembro de 1992. - Deputado Luís
Eduardo, Líder do Bloco Parlamentar.

REQUERIMENTO

Destaque de votação de Emenda.

Requeremos, consoante o art. 161, inciso I, do Regimento
Interno, destaque para votação em separado e rejeição da
Emenda n9 7 do Senado Federal ao Projeto de Lei n9 lI-F,
de 1991 que "dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos
constitucionais relativos à reforma agrária, previstos no Capí
tulo IH, Título VH, da Constituição Federal".

Plenário, de dezembro de 1992. - Deputado Luís
Eduardo, Líder do Bloco Parlamentar.

REQUERIMENTO

Solicita destaque de Emenda para votação em sepa
rado.

Requeremos, consoante o art. 161, inciso I do Regimento
Interno, destaque, para votação em separado, da Emenda
n9 5, do Senado Federal, ao Projeto de Lei n9 H-F, de 1991,
que "dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos constitu
cionais relativos à reforma agrária, previstos no Capítulo III,
Título VII, da Constituição Federal".

Sala das Sessões, em 27 de janeiro de 1993. - Deputado
Luís Eduardo, Líder do Bloco Parlamentar - Ronaldo Caia·
do.

REQUERIMENTO

Solicita destaque de Emenda para votação em ~pa

rado.

Requeremos, consoante o art. 161, inciso I do Regimento
Interno, destaque, para votação em separado, da Emenda
n9 8, do Senado Federal, ao Projeto de Lei n9 lI-F, de 1991,
que "dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos constitu
cionais relativos à reforma agrária, previstos no Capítulo IIl,
Título VII, da Constituição Federal".

Sala das Sessões, 27 de janeiro de 1993. - Deputado
Luís Eduardo, Líder do Bloco Parlamentar - Ronaldo Caia
do.

REQUERIMENTO

Destaque de votação de Emenda.

Requeremos, consoante o art. 161, inciso I, do Regimento
Interno, destaque para votação em separado e rejeição da
Emenda n9 5 do Senado Federal ao Projeto de Lei n9 H-F,
de 1991 que "dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos
constitucionais relativos à reforma agrária, previstos no Capí
tulo IIl, Título VII, da Constituição Federal".

Plenário, de dezembro de 1992. - Deputado Luís
Eduardo, Líder do Bloco Parlamentar.

REQUERIMENTO

Destaque de votação de Emenda.

Requeremos, consoante o art. 161, inciso I, do Regimento
Interno, destaque para votação em separado e rejeição da

,Emenda n9 8 do Senado Federal ao Projeto de Lei n9 lI-F
de 1991 que "dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos
constitucionais relativas à reforma agrária, previstos no Capí
tulo IIl, Título VII, da Constituição Federal".

Plenário, de dezembro de 1992. - Deputado Luís
F'~uardo, Líder do Bloco Parlamentar.

REQUERIMENTO

Solicita destaque de Emenda para votação em sepa·
rado.

Requeremos, consoante o art. 161, inciso I do Regimento
Interno, destaque, para votação em separado, da Emenda
n9 6, do Senado Federal, ao Projeto de Lei n9 11-F de 1991
que "dispõe sobre a regulamentação dos dispositivo~ constitu:

REQUERIMENTO

Solicita destaque de Emenda para votação em sepa·
rado.

Requeremos, consoante o art. 161, inciso I do Regimento
Interno, destaque, para votação em separado, da Emenda
n9 9, do Senado Federal, ao Projeto de Lei n9 lI-F, de 1991,
que "dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos constitu-
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cionais relativos à reforma agrária, previstos no Capítulo m,
Título VII, da Constituição Federal".

Sala das Sessões, 27 de janeiro de 1993. - Deputado
Luis Eduardo, Líder do Bloco Parlamentar - Ronaldo Caia
do.

REQUERIMENTO

Destaque de votação de Emenda.

Requeremos, consoante o art. 161, inciso I, do Regimento
Interno, destaque para votação em separado e rejeição da
Emenda n9 9 do Senado Federal ao Projeto de Lei n° H-F,
de 1991 que "dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos
constitucionais relativos à reforma agrária, previstos no Capí
tulo ID, Título VII, da Constituição Federal".

Plenário, de dezembro de 1992. - Deputado Luís
Eduardo, Líder do Bloco Parlamentar.

REQUERIMENTO

Destaque de votação de Emenda.

Requeremos, consoante o art. 161, inciso I, do Regimento
Interno, destaque para votação em separado e rejeição da
Emenda n9 10 do Senado Federal ao Projeto de Lei n° H-F,
de 1991 que "dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos
constitucionais relativos à reforma agrária, previstos no Capí
tulo 111, Título VII, da Constituição Federal".

Plenário, de dezembro de 1992. - Deputado Luís
Eduardo. Líder do Bloco Parlamentar.

REQUERIMENTO

Solicita destaque de Emenda para votação em sepa·
rado.

Requeremos, consoante o art. 161, inciso I do Regimento
Interno, destaque, para votação em separado, da Emenda
n9 11, do Senado Federal, ao Projeto de Lei n" H-F, de 1991,
que "dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos constitu
cionais relativos à reforma agrária, previstos no Capítulo 111,
Título VII, da Constituição Federal".

Sala das Sessões, 27 de janeiro de 1993. - Deputado
Lufs Eduardo, Líder do Bloco Parlamentar - Ronaldo Caia·
do.

REQUERIMENTO

Destaque de votação de Emenda.

Requeremos, consoante o art. 161, inciso I, do Regimento
Interno, destaque para votação em separado e rejeição da
Emenda n" 11 do Senado Federal ao Projeto de Lei n" H-F,
de 1991 que "dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos
constitucionais relativos à reforma agrária, previstos no Capí
tulo 111, Título VII, da Constituição Federal".

Plenário, de dezembro de 1992. - Deputado Luís
Eduardo, Líder do Bloco Parlamentar.

REQUERIMENTO

Destaque de votação de Emenda

Requeremos, consoante o art. 161, inciso I, do Regimento
\n~erno, destaque para votação em sçparado e rejeição da
Emenda n9 12 do Senado Federal ao Projeto de Lei n" ll-F,
de 1991 que "dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos
constitucionais relativas à reforma agrária, previstos no Capí
tulôllI, Título VII, da Constituição Federal".

Plenário, tie·dezembro de 1992. "'- Deputado Luís Eduar
do, Líder db"BIoCo Parlamentar.

REQUERIMENTO

Destaque de votação de Emenda

Requeremos, consoante o art. 161, inciso I, do Regimento
Interno, destaque para votação em separado e rejeição da
Emenda n9 13 do Senado Federal ao Projeto de Lei n9 ll-F,
de 1991 que "dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos
constitucionais relativas à reforma agrária, previstos no Capí
tulo 111, Título VII, da Constituição Federal".

Plenário, de dezembro de 1992. - Deputado Luís Eduar
do, Líder do Bloco Parlamentar.

REQUERIMENTO

Destaque de votação de Emenda

Requeremos, consoante o art. 161, inciso I, do Regimento
Interno, destaque para votação em separado e rejeição da
Emenda n9 14 do Senado Federal ao Projeto de Lei n9 ll-F,
de 1991 que "dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos
constitucionais relativos à reforma agrária, previstos no Capí
tulo III, Título VII, da Constituição Federal".

Plenário, de dezembro de 1992. - Deputado Luís Eduar
do, Líder do Bloco Parlamentar.

REQUERIMENTO

Solicita destaque de Emenda para votação em sepa
rado

Requeremos, consoante o art. 161, inciso I do Regimento
Interno, destaque, para votação em separado, da Emenda
n° 15, do Senado Federal, ao Projeto de Lei n9 11-F, de 1991,
que "dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos constitu
cionais relativos à Reforma Agrária, previstos no capítulo
m, título VII, da Constituição Federal".

Sala das Sessões, 27 de janeiro de 1993. - Deputado
Lufs Eduardo, Líder do Bloco Parlamentar - Ronaldo CaJa
do.

REQUERIMENTO

Destaque de votação de Emenda

Requeremos, consoante o art. 161, inciso I, do Regimento
Interno, destaque para votação em separado e rejeição da
Emenda n" 15 do Senado Federal ao Projeto de Lei n9 ll-F,
de 1991 que "dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos
constitucionais relativos à reforma agrária, previstos no Capí
tulo 111, Título VII, da Constituição Federal".

Plenário, de dezembro de 1992. - Deputado Luís Eduar
do, Líder do Bloco Parlamentar.

REQUERIMENTO

Destaque de votação de Emenda

requeremos, consoante o art. 161, inciso I, do Regimento
Interno, destaque para votação em separado e rejeição da
Emenda n9 16 do Senado Federal ao Projeto de Lei n9 ll-F,
de 1991 que "dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos
constitucionais relativas à reforma agrária, previstos no Capí
tulo III, Título VII, da Constituição Federal".

Plenário, de dezembro de 1992. - Deputado Lufs Eduar
do, Líder do Bloco Parlamentar.

REQUERIMENTO

Solicita destaque de Emenda para votação em sepa
rado

Requeremos, consoante o art. 161, inciso I do Regimento
Interno, destaque, para votação em separado, da Emenda



1978 Quinta-feira 28 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Janeiro de 1993

n9 17, do Senado Federal, ao Projeto de Lei n9 ll-F, de 1991,
que "dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos constitu
cionais relativos à Reforma Agrária, previstos no capítulo
111, título VII, da Constituição Federal".

Sala das Sessões, 27 de janeiro de 1993. - Deputado
Luís Eduardo, Líder do Bloco Parlamentar - Ronaldo Caia-
do. '

REQUERIMENTO

Destaque de votação de Emenda

Requeremos, consoante o art. 161, inciso I, do Regimento
Interno, destaque para votação em separado e rejeição da
Emenda n9 17 do Senado Federal ao Projeto de Lei n9 ll-F,
de 1991 que "dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos
constitucionais relativas à reforma agrária, previstos no Capí
tulo 111, Título, da Constituição Federal".

Plenário, de dezembro de 1992. - Deputado Luís Eduar
do, Líder do Bloco Parlamentar.

REQUERIMENTO

Solicita destaque de Emenda para votação em sepa
rado

Requeremos, consoante o art. 161, inciso I do Regimento
Interno, destaque, para votação em separado, da Emenda
n9 18, do Senado Federal, ao Projeto de Lei ll-F, de 1991,
que "dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos constitu
cionais relativos à Reforma Agrária, previstos no capítulo
111, título VII, da Constituição Federal".

Sala das Sessões, 27 de janeiro de 1993. - Deputado
Luís Eduardo, Líder do Bloco Parlamentar - Ronaldo Caia·
do.

REQUERIMENTO

Destaque de votação de Emenda

Requeremos, consoante o art. 161, inciso I, do R~~i~ento

Interno, destaque para votação em separado e re]elçaO da
Emenda n9 18 do Senado Federal ao Projeto de Lei n9 ll-F,
de 1991 que "dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos
constitucionais relativos à reforma agrária, previstos no Capí
tulo 111, Título VII, da Constotuição Federal".

Plenário, de dezembro de 1992. - Deputado Luís Eduar·
do, Líder do Bloco Parlamentar.

REQUERIMENTO

Solicita destaque de Emenda para votação em sepa
rado

Requeremos, consoante o art. 161, inciso I do Regimento
Interno, destaque, para votação em separado, da Emenda
n9 20, do Senado Federal, ao Projeto de Lei n9 lI-F, de 1991,
que "dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos constitu
cionais relativos à Reforma Agrária, previstos no capítulo
111, título VII, da Constituição Federal".

Sala das Sessões, 27 de janeiro de 1993. - Deputado
Luís Eduardo, Líder do Bloco Parlamentar.

REQUERIMENTO

Destaque de votação de Emenda

Requeremos, consoante o art. 161, inciso I, do Regimento
Interno, destaque para votação em separado e rejeição da
Emenda n9 20 do Senado Federal ao Projeto de Lei n9 H-F,
de 1991 que "dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos

constitucionais relativas à"reforma agrária, previstos no Capí
tulo 111, Título VII, da Constituição Federal".

Plenário, de dezembro de 1992. - Deputado Luís Eduar
do, Líder do Bloco Parlamentar.

REQUERIMENTO

Destaque de votação de Emenda

Requeremos, consoante o art. 161, inciso I, do Regimento
Interno, destaque para votação em separado e rejeição da
Emenda n9 21 do Senado Federal ao Projeto de Lei n9 ll-F,
de 1991 que "dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos
constitucionais relativas à reforma agrária, previstos no Capí
tulo UI, Título VU, da Constituição Federal".

Plenário, de dezembro de 1992. - Deputado Luís Eduar
do, Líder do Bloco Parlamentar.

REQUERIMENTO

Destaque de votação de Emenda

Requeremos, consoante o art. 161, inciso I, do Regimento
Interno, destaque para votação em separado e rejeição da
Emenda n9 22 do Senado Federal ao Projeto de Lei n" H-F,
de 1991 que "dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos
constitucionais relativas à reforma agrária, previstos no Capí
tulo UI, Título VII, da Constituição Federal".

Plenário, de dezembro de 1992. - Deputado Luís Eduar
do, Líder do Bloco Parlamentar.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Antes de iniciar
a votação da matéria, quero prestar um esclarecimento ao
Plenário sobre o processo de votação. O parecer do Relator
da Comissão de Agricultura e Política Rural agrupa emendas
pela aprovação com parecer favorável, cujos números serão
anunciados e terão votação em globo.

A seguir, haverá a votação das emendas com parecer
desfavorável, cujos números serão anunciados e terão votação
em globo. Em ambos os casos, ressalvados os destaques.

Por isso, parece-me de plena conveniência que a orien
tação das bancadas se faça globalmente - é a melhor oportu
nidade - sem prejuízo de, em eventual ponto polêmico do
destaque, se renovar esta oportunidade, embora com brevi
dade. Como se trata de matéria que envolve complexidade,
a Mesa, ao mesmo tempo em que apela aos Srs. Líderes
para que observem a brevidade prevista no Regimento, tam
bém será compreensiva quanto à idéia de que é preciso que
S. Ex" orientem suas bancadas sobre o conteúdo que tem
complexidade e relevância.

Vou colocar em votação, em primeiro lugar, as emendas
com parecer favorável; votação em globo com parecer favorá
vel. Se os Srs. Líderes quiserem orientar as suas bancadas
pelo conjunto das emendas - e eu consulto os Líderes a
esse respeito - o momento da orientação das bancadas será
este, embora também se possa intuir que, tendo havido um
acordo, o parecer do Relator expressa acordo nas votações
globais, o que permitiria aos Líderes, se preferirem, o encami
nhamento nos destaques.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - O Senado Fede
ral ao apreciar o projeto, ofereceu ao mesmo e vou submeter
a votos, em globo, as seguintes:

EMENDAS
(Com parecer favorável)

EMENDA N9 1
(Corresponde à Emenda na 6 - CCJ)
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Dê-se a seguinte redação ao caput do art. 29:

"Art. 29 A propriedade rural que não cumprir
a função social prevista no art. 99 é passível de desapro
priação, nos termos desta lei, respeitados os dispo
sitivos constitucionais."

EMENDAN92
(Corresponde à Emenda n9 11 - CCJ)

Dê-se ao § 19 do art. 39 a seguinte redação:
"Art. 39 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 19 Será pressuposto do ato desapropriatório a
autorização do Congresso Nacional."

EMENDAN9 3
(Corresponde à Emenda n9 12 - CCJ

Dê-se à alínea a do inciso IH do art. 49 a seguinte redação:

"Art. 49 ..

111- .
a) de área superior a quatro e até quinze módulos

fiscais;"

EMENDAN9 4
(Corresponde à Emenda n9 13 - CCJ)

Suprima-se do texto o § 29 do art. 49

EMENDAN9 9
(Corresponde à Emenda n9 4 - CCJ)

Acrescente-se ao inciso H do § 39 do art. 69 as seguintes
palavras: "observado o índice de lotação por zona de pecuária,
fixado pelo Poder Executivo."

EMENDAN9 10
(Corresponde à Emenda n9 14 - CCJ)

Dê-se ao § 79 do art. 69 a seguinte redação:
"Art. 69 .
§ 79 Não perderá a qualificação de propriedade

produtiva o imóvel que, por motivos de força maior,
caso fortuito ou de renovação de pastagens tecnica
mente conduzida, devidamente comprovados pelo ór
gão competente, deixar de apresentar, no ano respec
tivo, os graus de eficiência na exploração, exigidos para
a espécie."

EMENDAN9 11
(Corresponde à Emenda n9 15 - CCJ)

Acrescente-se o seguinte § 89 ao art. 69:

"Art. 69 .

§ 89 São garantidos os incentivos fiscais referelltes ao
ImP9sto Territorial.Rural relacionados com os graus de utiliza
ção e de eficiência na exploração, conforme o disposto no
art. 49 da Lei n9 4.504, de 30 de novembro de 1964.

EMENDAN9 12
(Corresponde à Emenda n9 7 - CCJ)

Acrescente-se ao § 49 do art. 99, após a expressão "leis
trabalhistas" , as seguintes palavras: "e aos contratos coletivos
de trabalho, ..."

EMENDAN9 14
(Corresponde à Emenda n9 17 CCJ)

Suprima o termo "especial" do inciso IV do art. 10.

EMENDAN9 22
(Corresponde à Emenda n9 29 - Plenário)

Dê-se ao § 19 do art. 25 a seguinte redação:

"Art. 25. . .

§ 19 Os recursos destinados à execução do Plano
Nacional de Reforma Agrária deverão constar do orça
mento de ministério responsável por sua implemen
tação e do órgão executor da Política de Colonização
e Reforma Agrária, salvo aqueles que, por sua nature
za, exigem instituições especializadas para sua aplica
ção.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Concedo a pala
vra ao Srs. Líderes.

O SR. LUIZ GIRÃO (Bloco Parlamentar Democrático
- CE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT
vota com o Relator, ressalvados os destaques.

A SRA. SOCORRO GOMES (Bloco Parlamentar Demo
crático - PA. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente,
o PC do B vota com o Relator, ressalvados os destaques.

O SR. JABES RIBEIRO (Bloco Parlamentar Democrá
tico - BA. Se,m revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PSDB vota com o Relator, ressalvados os destaques.

O SR. ÁLVARO RmEIRO (Bloco Parlamentar Demo
crático - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o PSB vota com o Relator, ressalvados os destaques.

O SR. AVELINO COSTA (Bloco Parlamentar - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PL vota com
o Relator, ressalvados os destaques.

O SR. ROBERTO ROLLEMBERG (Bloco Parlamentar
Democrático - SP. Sem revisão do orador. ) - Sr. Presidente,
o PMDB vota com o Relator, ressalvados os destaques.

O SR. AMAURY MÜLLER (Bloco Parlamentar Demo
crático - RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o PDT vota com o Relator, ressalvados os destaques.

O SR. SÉRGIO AROUCA (Bloco Parlamentar Demo
crático - RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o PPS vota com o Relator, ressalvados os destaques.

O SR. NAN SOUZA (Bloco Parlamentar PSTR - MA.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, o PSTR vota com
o Relator, ressalvados os çl~.staques.

O SR. RICARDO FI(:ZA (Bloco Parlamentar - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, pela gentileza do
Líder Luís Eduardo, que me pede que oriente a bancada,
devo dizer que hoje é um dia histórico para esta Casa. Conse
guimos sentar à mesa, reunidas todas as tendências, e fazer
um projeto razoável na opinião de cada um.

Uns acham que há defeitos de um lado; outros acham
que há defeitos de outro lado. Evidentemente, é uma questão
polêmica, que reacendeu, inclusive, os ânimos, de forma ex~

cerbada, da Constituinte. Não pode ser de maneira a satisfazer
a todos, mas é consensual.

O PFL votará com o Relator, ressalvados os destaques,
porque existe um acordo de todos os partidos na Casa, salvo
do Partido dos Trabalhadores no tocante a um item e de
alguns Deputados isolados, como o líder ruralista Ronaldo
Caiado, para que, logo após esta aprovação, com relação
às Emendas n9' 9, 18 e 19 façamos um projeto ao qual todos
os Líderes darão urgência urgentíssima, para que possamos
corrigir a proposta, já que regimentalmente, é impossível fazê
lo agora.

O art. 99 é sobre pastagens nativas; o art. 18 reduz prazo
para aquelas propriedades havidas por sentença judicial. que
ficam imunes a desapropriações agora, no novo projeto, por
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dois anos, e o art. 19 fixa o valor da terra, o custo, o grau
de utilização da terra para ser feito no projeto por regiões
econômicas, regiões geográficas, definidas pelo IBGE.

Dessa forma, Sr. Presidente, a Casa e os partidos dão
uma grande prova de maturidade. O País dá uma prova de
que a polarização e a radicalização não levam a coisa alguma.
Homens sensatos sentam-se à mesa e oferecem uma legislação
que julgam adequada ao País, para resolver a tão aguda ques
tão agrária, que há tantos anos nos emociona.

Peço aos companheiros do PFL e aos companheiros do
Bloco que votem com o Relator, ressalvados os destaques,
em função do acordo.

Para finalizar, Sr. Presidente, quero dizer que o acordo
envolve o Líder do Governo, Deputado Roberto Freire, que
em muito boa hora e com muita cautela afirma que, não
havendo consultado o Governo, não se poderia responsabi
lizar no tocante aos vetos. O acordo foi feito na Casa. Se
o Governo vetar um desses dispositivos, todos os Partidos
vão derrubar o veto.

Portanto, hoje é um grande dia para o Congresso Nacio
nal!

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Nobre Depu
tado Ricardo Fiúza, peço a atenção de V. Ex'" do Deputado
Roberto Freire, dos Srs. Relatores, do Deputado Roberto
Rollemberg para uma questão referente à tramitação.

Provavelmente o acordo foi posterior à apresentação dos
destaques. Ocorre que todas as emendas estão destacadas:
Intui o Presidente - espero não estar enganado ---: que sobre
as emendas para as quais houve acordo provavelmente ocor
rerá desistência de apresentação de destaques.

Peço aos Srs. Líderes que providenciem as desistências,
porque senão a votação em globo será prejudicada.

O SR. RICARDO FIÚZA - Da nossa parte, Sr. Presi
dente, é evidente que concordamos.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa precisa
de saber sobre quais emendas se manteriam os destaques,
entendendo que sobre as demais haveria desistência geral.

O SR. RICARDO FIÚZA - Sr. Presidente, se V. Ex'
me permite, da nossa parte manteremos apenas o destaque
para a Emenda n° 19, porque o Partido dos Trabalhadores
e alguns companheiros querem votá-lo, embora nossa orien
tação seja no sentido de votar segundo o acordo.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Isso implica
a manutenção do destaque relativo a esta emenda e a desis
tência quanto aos das demais emendas?

O SR. RICARDO FIÚZA - Se entendo corretamente,
Sr. Presidente, os outros partidos confirmam isso.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Peço a atenção
também do Deputado Roberto Rollemberg para a desistência
dos destaques.

O Sr. Roberto Freire - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco Parlamentar Demo
crático - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
tendo em vista as observações do Deputado Ricardo Fiúza
de que não me responsabilizo por possíveis vetos do Governo,
gostaria de dizer que fiz esta ressalva porque daí consta algo

que implica decisão política de implementação da reforma
agrária, não de definição conceitual acerca da função social
ou da propriedade produtiva, acertada em acordo e a qual
o Governo respeitará.

Quanto à outra questão, não afirmo que haverá veto,
mas admito que o Governo pode assim decidir. Lembro tam
bém que, em função de um possível acordo sobre um projeto
posterior que retira a questão do território nacional para os
critérios de utilização de terras nas desapropriações, se for
adotada a noção de regiões geográficas, de acordo com o
IBGE, provavelmente o Governo poderá votar e aprovar um
acordo referente a isso.

Essa me parece ser uma postura de quem quer construir
algo, e a Casa está dando um bom exemplo disso.

Nesse sentido, gostaria de dizer que o Governo vota favo
ravelmente, ressalvados os destaques, tentando fazer com que
o projeto venha para consolidar esse acordo e tenha o apoio
do Governo.

O Sr. Fábio Meirelles - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. FÁBIO MEIRELLES (Bloco Parlamentar - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o nobre Líder
Aécio de Borba designou-mepara a orientação da nossa ban
cada.

O PDS, mais uma vez, num esforço paramanter a unidade
e os interesses nacionais, concordou, em reunião realizada
há poucos minutos, em que a Emenda n9 19, na realidade,
gera uma série de dúvidas e preocupações. O PDS concordou
em que essa emenda obedecesse aos aspectos das regiões geo
gráficas, numa posição de entendimento, embora um úni(~o

partido, dos Trabalhadores, não tenha concordado com esta
posição.

Por esta razão, o PDS votará de acordo com o pensamento
e a posição do Relator designado por V. Ex', Sr. Presidente,
tanto no que concerne à aprovação, quanto no que toca à
rejeição, respeitando as considerações de três emendas que
ficaram de ser adotadas em futuro próximo por meio de leis
próprias, ficando, desde logo, os outros destaques rejeitados.

O Sr. Maviael Cavalcanti - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. MAVIAEL CAVALCANTI (Bloco Parlamentar
- PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PRN
acompanha o voto do Relator e mantém o destaque à Emenda
n9 19, de acordo com a posição do Bloco Parlamentar.

O Sr. Fábio Meirelles - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. FÁBIO MEIRELLES (Bloco Parlamentar - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, para não deixar
dúvidas, mantemos os destaques apresentados, de acordo com
o Relator designado pela Presidência.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa pede
aos Relatores e aos Líderes que indiquem sobre quais emendas
são mantidos os destaques, entendendo-se a desistência dos
demais.
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o Sr. Roberto Rollemberg - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. ROBERTO ROLLEMBERG (Bloco Parlamentar
Democrático - SP. Sem revisão do orador. ) - Sr. Presidente,
a discussão do Projeto de Lei n9 11 teve dois consensos: o
da Câmara dos Deputados e o do Senado Federal. As emendas
vindas do Senado que contrariaram algumas decisões da Câ
mara, não deixaram de ser consideradas.

Prevalece o consenso da Câmara e aceita-se grande parte
do consenso do Senado, em nossa avaliação.

As Lideranças reunidas, discutiram os problemas apro
fundadamente e chegaram àquela posição anunciada pelo Re
lator, Deputado Odelmo Leão. Nos entendimentos ficou fixa
do que apenas um destaque seria mantido: o referente à Emen
da n9 19. Os demais, como o Relator disse, serão retirados
depois que o PT se pronunciar.

Deixo de fazer referências às rejeições e às aprovações
das emendas de n'" 1 a 22 porque o Relator as fez com aceitação
de todos os partidos.

O Sr. Fábio Meirelles - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. FÁBIO MEIRELLES (Bloco Parlamentar - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o único destaque
é o da Emenda n9 19. Gostaria de registrar que houve consen
so, com exceção do PT, que entende dever-se-ia manter "mi
crorregiões", e, provavelmente, de alguns Deputados que en
tendem dever-se-ia manter "os aspectos da apresentação na
cional". No acordo propusemos a manutenção de "regiões
geográficas". Quais são elas? São Norte, Sul, Sudeste, Centro
Oeste e Nordeste.

O Sr. Valdimir Palmeira - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. VLADIMIR PALMEIRA (Bloco Parlamentar De
mocrático - RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o nosso partido tem feito o maior esforço pitra aprovar uma
lei de reforma agrária de autqria de uma Deputada nossa.
Dada a miséria de milhões de brasileiros, dada a flagrante
injustiça social e dado o critério da produtividade econômica,
a opção pela reforma agrária não visa exclusivamente a saldar
um débito com os injustiçados do campo, mas a dar uma
solução racional para os graves problemas existentes no País.

Com a compreensão de que essa votação, muito mais
do que traduzindo a emoção simples da revolta, traduz cami
nhos que possamos escolher, o PT esforçou-se a o máximo
para fazer um acordo quanto a essa questão que, como V.
Ex~ sabe, aborda interesses tão diversos. Por isso, o PT, na
tentativa de fazer um acordo, irá retirar todos os seus desta
ques, com exceção do referente à Emenda n9 19, que trata
do art. 17 e seu parágrafo único.

Infelizmente, apesar da tentativa de alguns setores e de
alguns partidos de fazer um acordo em torno da definição
dos critérios de desapropriação através de regiões macroeco
nômicas, nosSo partido considera que, podendo abandonar
a concepção de regiões microeconômicas, não poderia ir mais

além do que concentrar no Estado a política de desapropria
ção. Consideramos que tecnicamente isso seria muito mais
difícil pelo tamanho e pelas dificuldades espaciais dessas re
giões.

Nesse sentido, bancamos o acordo geral. Mas, nessa ex
clusiva questão, respaldada por todo o nosso trabalho, infeliz
mente não pudemos chegar a um acordo. Então, vamos aos
votos!

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tendo se mani
festado as Lideranças que o quiseram fazer, vamos passar
à votação.

Votação, em globo, das Emendas de nl" 1, 2, 3, 4, 9,
10, 11., 12, 14 e 22, que receberam parecer favorável.

Os Srs. Deputados que aprovam as emendas queiram
permanecer como se encontram. (Pausa.)

Aprovadas.
A Mesa entendeu como tendo sido retirados todos os

destaques.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - O Senado Fede
ral, ao apreciar o projeto, ofereceu ao mesmo e vou submeter
a votos, em globo, as seguintes:

EMENDAS

(Com parecer pela rejeição,
ressalvados os destaques relativos à Emenda n° 19)

Quanto às demais, houve desistência de todos os seus
autores:

EMENDAN9 S
(Corresponde à Emenda n9 1 - CCJ)

Acrescente-se ao art. 49 o seguinte parágrafo:
"§ '" - O tamanho da propriedade, medida em

módulos fiscais, corresponde ao resultado da divisão
da área total do imóvel rural pelo módulo fiscal do
município."

EMENDA N9 6
(Corresponde à Emenda n9 2 - CCJ)

Acrescente-se ao art. 69 , após o termo "racional
mente", as seguintes palavr:l.s: "dentro das condições
de cumprimento da funçã~ social da propriedade, ... "

EMENDAN\'7
(Corresponde à Emenda n° 22 - Plenário)

Dê-se ao § 19 do art. 69 a seguinte redação:
"Art. 6° .
§ 19 O grau de utilização da terra, para efeito

do caput deste artigo, deverá ser igualou superior a
. oitenta por cento, calculado pela relação percentual

entre área efetivamente utilizada e a área do imóvel
legalmente aproveitável."

EMENDAW8
(corresponde à Emenda n9 3 - CCJ)

Substitua-se no inciso In do § 2\' do art. 69 a expressão
"efetivamente utilizada" por "aproveitável".

EMENDA N9 13
lcorresponde à Emenda n9 16 - CCJ)

Dê-se ao § 69 do art. 99 a seguinte redação:
"Art. 99 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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§ 6° A constatação evidente, nos termos e condi
ções previstos em lei, do emprego de trabalho escravo
importará em expropriação do imóvel, para fins de
projeto de reforma agrária, sem qualquer indenização
ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções pre
vistas em lei."

EMENDA N° 15
(Corresponde à Emenda no 8 - CCJ)

Acrescente-se a letra d ao inciso II do § 1o do
art. 12:

"Art. 12.
§ 1o ..
1- .
11 - .
d) a existência de conflitos possessórios e domi

niais."

EMENDA No 16

(Corresponde à Emenda no 18 - CCJ)

Dê-se ao caput do art. 13 a seguinte redação:

"Art. 13. As terras rurais de domínio da União,
dos Estados e dos Municípios são destinadas, preferen
cialmente. à execução de projetos de reforma agrária."

EMENDA N° 17
(Corresponde à Emenda n" 9 - CCJ)

Suprima-se o art. 14, renumerando-se os demais.

EMENDA N918
(Corresponde à Emenda n° 5 - CCJ)

Suprima-se o art. 15 e seu parágrafo único.

EMENDAN919
(Co:responde à Emenda no 10 - CCJ)

Substitua-se no parágrafo único do art. 17 a expressão
"em todo o território nacional" por "em cada microrregião
homogênea".

EMENDA No 20
(Corresponde à Emenda n" 19 - CCJ)

Suprima-se do art. 20 a expressão "ou quem já tenha
sido contemplado anteriormente com parcelas em programa
de reforma agrária".

EMENDA No 21
(Corresponde à Emenda no 28 - Plenário)

Dê-se ao art. 24 a seguinte redação:

"Art. 24. As ações de reforma agrária devem
ser compatíveis com as ações de política agrícola, de
política ambiental e de política social, todas voltadas
para o objetivo último de combate à pobreza e promo
ção do desenvolvimento do País."

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Votar-se-á a
matéria.

Os Srs. Deputados que acompanham o Relator votarão
"não", porque serão votadas as emendas. Depois votar-se-á
a emenda destacada e as demais estarão rejeitadas.

O SR. ~RESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Como votam
Q':' ';l' ~ I·_::L~ '::-,.;

O SR. GENEBALDO CORREIA (Bloco Parlamentar De
mocrático-BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o PMDB vota "não".

O SR. JABES RIBEIRO (Bloco Parlamentar Democrá
tico-BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB
vota "não".

O SR. AMAURY MÜLLER (Bloco Parlamentar Demo
crático-RS. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, o PDT
vota "não".

A SRA. SOCORRO GOMES (Bloco Parlamentar demo
crático-PA. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o
PC do B vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Em votação
as emendas referidas, com parecer pela rejeição. O voto do
Relator é "não".

Os Srs. Deputados que as aprovam permaneçam como
se encontram e os que as rejeitam levantem o braço. (Pausa.)

Rejeitadas as emendas, ressalvado o destaque relativo
à Emenda no 19.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Há dois desta
ques com idêntico objetivo, relativos à votação da Emenda
no 19, que é que se irá votar a seguir.

O Sr. Secretário dará conhecimento à Casa do seguinte
requerimento de destaque.

É lido o seguinte:

"Sr. Presidente, nos termos regimentais, reque
remos destaque para votação em separado da Emenda
no 19, do Senado Federal, apresentada ao Projeto de
Lei no ll-F, de 1991, que dispõe sobre a regulamentação
dos dispositivos constitucionais relativos à reforma
agrária, previstos no Capítulo I1I, Título VII, da Cons
tituição Federal.

Sala das Sessões, 27 de janeiro de 1993."

Assinam Vladimir Palmeira PT; Eden Pedroso, PDT;
Socorro Gomes, PC do B; Jabes Ribeiro, PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Sobre a mesa
requerimento que será lido pelo Sr. Secretário.

É lido o seguinte:

"Sr. Presidente, requeremos, consoante o art. 161,
inciso I, do Regimento Interno, destaque para votação
em separado da Emenda no 19, do Senado Federal,
ao Projeto de Lei no lI-F, de 1991, que dispõe sobre
a regulamentação dos dispositivos constitucionais rela
tivos à reforma agrária, previstas no Capítulo IIl, Título
VII, da Constituição Federal.

Sala das Sessões, 27 de janeiro de 1993."

Assina o Deputado Luís Eduardo, Líder do Bloco Parla
mentar."

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Terá prefe
rência o requerimento assinado pelo Deputado Luís Eduardo,
que chegou antes à mesa. Conseqüentemente, seja qual for
a deliberação do Plenário, o outro ficará prejudicado.

Vamos votar em primeiro lugar o requerimento de desta
que. Se for admitido, votaremos, a seguir, a matéria. Se rejei
tado o requerimento, a matéria estará rejeitada pela votação
em bloco.

Em votação o requerimento.
Como votam os Srs. Líderes?
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o SR. GENEBALDO CORREIA (Bloco Parlamentar De
mocrático-BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
esse requerimento se refere à Emenda na 19 do Senado Fede
ral, que pretende alterar dispositivo do projeto votado na
Câmara dos Deputados. O entendimento da maioria dos parti
dos é no sentido de manter o texto da Câmara. Portanto.:
temos de rejeitar o requerimento, porque, se o fizermos, esta·
remos rejeitando a emenda. Este é o nosso entendimento.

A posição do PMDB, do acordo inclusive com a postUnI
assumida pelo nosso representante nas negociações, Deputado
Roberto Rollemberg, é no sentido da rejeição desta menda,
para que prevaleça o texto da Câmara, que será alterado
posteriormente, de acordo com a deCisão tomada pelos parti
dos à tarde.

Então, o PMDB vota rejeitando o requerimento, porque
deseja que permaneça o texto votado anteriormente pela Câ
mara, que será alterado posteriormente nos termos do com
promisso assumido pelos partidos.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Antes de conce
der a palavra aos demais Líderes, determino a prorrogação
da sessão '!té o esgotamento da pauta da Ordem do Dia.
E aproveito este momento de excepcional comparecimento
dos Srs. Deputados para lembrar nosso cronograma de traba
lho desta semana. Temos matérias relevantes a serem aprecia
das na sessão de hoje. A intenção da Mesa é prorrogar a
sessão até o esgotamente da pauta constante da Ordem do
Dia, para que possamos, amanhã, na sessão mat~\tina com
quorum igualou superior, votar o ajuste fiscal. Se concluirmos
a votação do ajuste fiscal e de alguma matéria que fique even
tualmente pendente para amanhã, a intenção da Mesa é está
belecer apenas trabalho de comissões para quinta-feira à tarde
e convocar os Deputados para a eleição do Presidente da
Câmara na terça-feira. No entanto, se matéria relevante não
for votada hoje ou amanhã, haverá convocação para quinta
feira à tarde, segunda-feira ao final da tarde e terça-feira
pela manhã.

Não é intenção do Presidente da Câmara, que está se
afastando do cargo, deixar a mesa lotada de matérias polê
micas para o nosso colega que irá sentar-se nesta cadeira
a partir da próxima terça-feira.

Por isso, a Mesa pede a compreensão do Plenário para
com a pauta de trabalho desta quarta e quinta-feiras, que
poderá significar a aprovação de tudo que nos propusemos
apreciar.

O Sr. Genebaldo Correia - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. GENEBALDO CORREIA (Bloco Parlamentar De
mocrático-BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
os Líderes dos demais partidos ponderam que a apresentação
de dois requerimentos causou dúvida ao Plenário.

Então, para não prevalecer essa dúvida, vamos proceder
à votação da seguinte forma: vamos aprovar o requerimento
e rejeitar a matéria.

Assim, para ficar de acordo com todos os partidos, voto
"sim" ao requerimento, para posterior rejeição da matéria.
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Se não houver
manifestação divergente, vamos votar o requerimento.

Em votação o requerimento de destaque. (Pausa.)
Aprovado por unanimidade.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Em votação
a Emenda n° 19.

"(Corresponde à Emenda n" 10 - CCJ)
Substitua-se no parágrafo único do art. 17 a expressão

"em todo o território nacional" por "em cada microrregião
homogênea. "

Como votam os Srs. Líderes?

O SR. GENEBALDO CORREIA (Bloco Parlamentar De
mocrático - BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o PMDB vota "não".

O SR. VLADIMIR PALMEIRA (Bloco Parlamentar De
mocrático - RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
como há contraditório, peço a V. Ex' conforme a praxe, que
proceda à votação nomil1al, já que se trata de emenda constitu
cional.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Nobre Depu
tado, no caso, o requerimento seria intempestivo. Além disso,
V. Ex' deveria tê-lo feito por escrito. Mas V. Ex' terá eventual
mente o recurso, se quiser utilizá-lo, da verificação de votação.

O SR. ODELMO LEÃO (Bloco Parlamentar - MG. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, como Relator da Co
missão de Agricultura, o meu encaminhamento é pelo voto
"não".

O SR. JABES RIBEmO (Bloco Parlamentar Democrá
tico - BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PSDB mantém o acordo de não requerer verificação. No en
tanto, vota "sim".

A SRA. SOCORRO GOMES (Bloco Parlamentar Demo
crático - PA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o PC do B mantém o acordo de não obstruir e não pedir
verificação, e vota "sim" à emenda.

O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco Parlamentar Demo
crático - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
encaminho dizendo que o Governo tem a intenção de que
não se fixem critérios nacionais para as prioridades nas desa
propriações. Portanto, o PPS votará "sim", para que prevaleça
o dispositivo aprovado pelo Senado.

O SR. RICARDO FIÚZA (Bloco Parlamentar - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço aos compa
nheiros do Bloco, em nome do Líder Luís Eduardo, que votem
"não", porque há acordo nesse sentido. A matéria será resol
vida com um projeto acordado entre todas as Lideranças que
~erá remetido, para ser votado com urgência urgentíssima,
tão logo ocorra a sanção do Sr. Presidente da República à
lei que estamos votando. Portanto, peço que votem "não"
à emenda.

O SR. ELISIO CURVO (Bloco Parlamentar - MS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PRN recomenda o
voto "não".

O SR. AMAURY MÜLLER (Bloco Parlamentar Demo
crático - RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
considerando que o Bloco requereu destaque para a mesma
matéria, no sentido inverso do acordo, o PDT vota "sim".

O SR. NELSON MARQUEZELLI (Bloco Parlamentar
- SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB
vota "não".

O SR. NAN SOUZA (Bloco Parlamentar PSTR - MA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSTR vota
"não", mantendo o acordo.



Janeiro de 19931984 Quínta-feira 28 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) --------------
o SR. AVELINO COSTA (Bloco Parlamentar - MG.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PL vota "não".

O SR. SÉRGIO AROUCA (Bloco Parlamentar Demo
crático - RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o PPS vota "sim".

O SR. FÁBIO MEIRELLES.(Bloco Parlamentar - SP.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, o PDS vota "não",
pela manutenção do texto da Câmara.

O SR. VLADIMIR PALMEIRA (Bloco Parlamentar De
l11ocr,tico - RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o PT vota "sim".

o SR. AVELINO COSTA (Bloco Parlamentar - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PL vota "não".

O SR. ÁLVARO RIBEIRO (Bloco Parlamentar Demo
crático - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o Partido Socialista Brasileiro, por entender que o melhor
sistema é através das unidades federativas, vota "sim".

O SR. SAMIR TANNUS (Bloco Parlamentar - MG.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, o PDC vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Em votação
a Emenda n9 19.

Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como
se encontram, os que a rejeitam levantem o braço. (Pausa.)

Rejeitada a emenda.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Há sobre a
mesa e vou submeter a votos a seguinte Redação Final:

PROJETO DE LEI N' ll·G, DE 1991

Dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos
constitucionais relativos à reforma agrária, previstos
no CapUulo m, Titulo VII, da Constituição Federal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Esta lei regulamentª e disciplina disposições re

lativas à reforma agrária, pt'evistas no Capítulo IH, Título
VII, da Constituição Federal.

Art. 29 A propriedade rural que não cumprir a função
social prevista no art. 9" é passível de desapropriação, nos
termos desta Lei, respeitados os qispositivos constitucionais.

§ I' Compete à União desapropriar por interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja
cumprindo sua função social.

§ 2' Para fins deste artigo, fica a União, através do
órgão federal competente, autorizada a ingressar no imóvel
de propriedade particular, para levantamento de dados e infor
mações, com prévia notificação.

Art. 3' A União poderá desapropriar, nos termos desta
Lei, imóveis de propriedade de Estado, Município e Distrito
Federal bem como os de suas entidades de administração
índireta e os pertencentes às autarquias, empresas públicas,
sociedades de economia mista e fundações públicas federais.

§ l' Será pressuposto do ato desapropriatório a autori
zação do COngresso Nacional.

§ 2' Os Estados e o Distrito Federal poderão receber
delegação de competência da União para desapropriar imóveis
rurais, por interesse social, para fins de Reforma Agrária.

Art. 4' Para os efeitos desta Lei, conceituam-se:
I - Imóvel Rural - o prédio rústico'~ área contínua,

qualquer que seja a sua locaI~ação, que se·destine ou possa

se destinar à exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal,
florestal ou agroindustrial;

II - Pequena Propriedade - o imóvel rural:
a) de área compreendida entre 1 (um) e 4 (quatro) módu

los fiscais;
b) explorado direta e pessoalmente pelo agricultor e sua

família, admitida a ajuda eventual de terceiros, nas épocas
de pico de demanda de mão-de-obra;

c) que garanta a absorção de toda a mão-de-obra ativa
do conjunto familiar, assegurando, ainda, a sua subsistência
e o progresso social e econômico;

UI -- Média Propriedade - o imóvel rural:
a) de área superior a 4 (quatro) e até 15 (quinze) módulos

fiscais;
b) explorado, econômica e racionalmente, pelo agric~l

tor e sua família, admitida a ajuda permanente de terceiros.
Parágrafo único. São insuscetíveis de desapropriação

para fins de reforma a!?,rária a pequena e a média propriedade
rural, desde que o seu proprietário não possua outra proprie
dade ruraL

Art. 5" A desapropriação por interesse social, aplicável
ao imóvel rural que não cumpra sua função social, importa
prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária.

§ 1° As benfeitorias úteis e necessárias serão indeni
zadas em dinheiro_

§ 2° O decreto que declarar o imóvel como de interesse
social, para fins de refonna agrária, autoriza a União a propor
ação de desapropriação_

§ 3" Os títulos da dívida agrária, que conterão cláusula
assecuratória de preservação de seu valor real, serão resgatá
veis a partir do segundo ano de sua emissão, em percentual
proporcional ao prazo, observados os seguintes critérios:

I - do segundo ao quinto ano, quando emitidos para
indenização de imóveis com área inferior a 40 (quarenta) mó
dulos fiscais;

II - do segundo ao décimo ano, quando emitidos para
indenização de imóvel com área acima de 40 (quarenta) até
70 (setenta) módulos fiscais;

III - do segundo ao décimo quinto ano, quando emitidos
para indenização de imóvel com área acima de 70 (setenta)
até 150 (cento e cinqüenta) módulos fiscais;

IV - do segundo ao vigésimo ano, quando emitidos para
indenização de imóvel com área superior a 150 (cento e cin
quenta) módulos fiscais.

Art. 6" Considera-se propriedade produtiva aquela
que, explorada econômica e racionalmente, atinge, simulta
neamente, graus de utilização da terra e de eficiência na explo
ração, segundo índices·fixados pelo órgão federal competente.

§ lo O grau de utilização da terra, para efeito do caput
deste artigo, deverá ser igualou superior a 80% (oitenta por
cento), calculado pela relação percentual entre a área efetiva
mente utilizada e a área aproveitável total do imóvel.

§ 2° O grau de eficiência na exploração da terra deverá
ser igualou superior a 100% (cem por cento), e será obtido
de acordo com a seguinte sistemática:

I - para os produtos vegetais, divide-se a quantidade
colhida de cada produto pelos respectivos índices de rendi
mento estabelecidos pelo órgão competente do Poder Execu
tivo, para cada micro-região homogênea;

II - para a exploração pecuária, divide-se o número total
de Unidades Animais (UA) do rebanho, pelo índice de lotação
estabelecido pelo órgão competente do Poder Executivo, para
cada Microrregião Homogênea;



Quinta-feira 28 1985DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)
_:..-..:~...:-_-_---:._--,---

Janeiro de 1993

111 - a soma dos resultados obtidos na forma dos incisos
I e 11 deste artigo, dividida pela área efetivamente utilizada
e multiplicada por 100 (cem), determina o grau de eficiência
na exploração.

§ 39 Consideram-se efetivamente utilizadas:
I - as áreas plantadas com produtos vegetais;
11 - as áreas de pastagens nativas e plantadas, observado

o índice de lotação por zona de pecuária, fixado pelo Poder
Executivo;

UI - as áreas de exploração extrativa vegetal ou florestal,
observados os índices de rendimento estabelecidos pelo órgão
competente do Poder Executivo, para cada Microrregião Ho
mogênea, e a legislação ambiental;

IV - as áreas de exploração de florestas nativas, de acor
do com plano de exploração e nas condições estabelecidas
pelo órgão federal competente;

V - as áreas sob processos técnicos de formação ou recu
peração de pastagens ou de culturas permanentes.

§ 49 No caso de consórcio ou intercalação de culturas,
considera-se efetivamente utilizada a área total do consórcio
ou intercalação.

§ 59 No caso de mais de um cultivo no ano, com um
ou mais produtos, no mesmo espaço, considera-se efetiva
mente utilizada a maior área usada no ano considerado.

§ 6° Para os produtos que não tenham índices de rendi
mentos fixados, adotar-se-á a área utilizada com esses produ
tos, com resultado do cálculo previsto no inciso I do § 29

deste artigo.
§ 79 Não perderá a qualificação de propriedade produ

tiva o imóvel que, por razões de forma maior, caso fortuito
ou de renovação de pastagens tecnicamente conduzida, devi
damente comprovados pelo órgão competente, deixar de apre
sentar, no ano respectivo, os graus de eficiência na exploração,
exigidos para a espécie.

§ 89 São garantidos os incentivos fiscais referentes ao
Imposto Territorial Rural relacionados com os graus de utiliza
ção e de eficiência na exploração, conforme o disposto no
art. 49 da Lei n9 4.504, de 30 de novembro de 1964.

Art. 79 Não será passível de desapropriação, para fins
de reforma agrária, o imóvel que comprove estar sendo objeto
de implantação de projeto técnico que atenda aos seguintes
requisitos:

I - seja elaborado por profissional legalmente habilitado
e identificado;

U - esteja cumprindo o cronograma físico-financeiro ori
ginalmente previsto, não admitidas prorrogações dos prazos;

IH -preveja que, no mínimo, 80% (oitenta por cento)
da área total aproveitável do imóvel esteja efetivamente utili
zada em, no máximo, 3 (três) anos para as culturas anuais
e 5 (cinco) anos para as culturas permanentes;

IV - haja sido registrado no órgão competente no míni
mo 6 (seis) meses antes do decreto declaratório de interesse
social.

Parágrafo único. Os prazos previstos no inciso lU deste
artigo poderão ser prorrogados em até 50% (cinqüenta por
cento), desde que o projeto receba, anualmente, a aprovação
do órgão competente para fiscalização, e tenha sua implan
tação iniciada no prazo de 6 (seis) meses, contado de sua
aprovação.

Art. 8° Ter-se-á como racional e adequado o aproveita
mento de imóvel rural, quando esteja oficialmente destinado
à execução de atividade de pesquisa e experimentação que
objetivem o avanço tecnológico da agricultura.

Parágrafo único. Para os fins deste artigo só serão consi
deradas as propriedades que tenham destinados às atividades
de pesquisa, no mínimo, 80% (oitenta por cento) da área
total aproveitável do imóvel, sendo consubstanciadas tais ativi
dades em projeto:

I - adotado pelo poder público, se pertencente a entida
de de administração direta ou indireta, ou a empresa sob
seu controle;

H - aprovado pelo poder público, se particular o imóvel.
Art. 99 A função social é cumprida quando a proprie

dade rural atende, simultaneamente, segundo graus e critérios
estabelecidos nesta lei, os seguintes requisitos:

I - aproveitamento racional e adequado;
H - utilização adequada dos recursos naturais disponí

veis e preservação do meio ambiente;
UI - observância das disposições que regulam as relações

de trabalho;
IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprie

tários e dos trabalhadores.
§ 19 Considera-se racional e adequado o aproveitamen

to que atinja os graus de utilização da terra e de eficiência
na exploração especificados nos §§ 19 a 79 do art. 69 desta
lei.

§ 29 Considera-se adequada a utilização dos recursos
naturais disponíveis quando a exploração se faz respeitando
a vocação natural da terra, de modo a manter o potencial
produtivo da propriedade.

§ 39 Considera-se preservação do meio ambiente a ma
nutenção das características próprias do meio natural e da
qualidade dos recursos ambientais, na medida adequada à
manutenção do equilíbrio ecológico da propriedade e da saúde
e qualidade de vida das comunidades vizinhas.

§ 49 A observância das disposições que regulam as rela
ções de trabalho implica tanto o respeito às leis trabalhistas
e aos contratos coletivos de trabalho, como às disposições
que disciplinam os contratos de arrendamento e parceria ru
rais.

§ 59 A exploração que favorece o bem-estar dos pro
prietários e trabalhadores rurais é a que objetiva o atendi
mento das necessidades básicas dos que trabalham a terra,
observa as normas de segurança do trabalho e que não provoca
conflitos e tensões sociais no imóvel.

§ 69 A constatação inequívoca, nos termos e condições
. previstos em lei, do emprego de trabalho escravo importará
em confisco do imóvel.

Art. 10. Para efeito do que dispõe esta lei consideram
se não aproveitáveis:

I - as áreas ocupadas por construções e instalações, exce
tuadss aquelas destinadas a fins produtivos como estufas, vivei
ros, sementeiros, tanques de reprodução e criação de peixes
e outros semelhantes;

U - as áreas comprovadamente imprestáveis para qual
quer tipo de exploração agrícola, pecuária, florestal ou extra
tiva vegetal;

lU - as áreas sob efetiva exploração mineral;
IV - as áreas de efetiva preservação permanente e de

mais áreas protegidas por legislação relativa à conservação
dos recursos naturais e à preservação do meio ambiente.

Art. 11. Os parâmetros, índices e indicadores que in
formam o conceito de produtividade serão ajustados. periotj:
camente, de modo a levar em conta o progresso -
e tecnológico da agricultura e o desenvolvimento {e.(;I'"
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pelo Ministério da Agricultura e Reforma Agrária, ouvido
o Conselho Nacional de Política Agrícola.

Art. 12. Considera-se justa a indenização que permita
ao desapropriado a reposição, em seu património, do valor
do bem que perdeu por interesse social.

§ 19 A identificação do valor do bem a ser indenizado
será feita, preferencialmente, com base nos seguintes referen
ciais técnicos e mercadológicos, entre outros usualmente em
pregados:

I - valor das benfeitorias úteis e necessárias, descontada
a depreciação conforme o estado de conservação;

11 - valor da terra nua, observados os seguintes aspectos:
a) localização do imóvel;
b) capacidade potencial da terra;
c) dimensão do imóvel.
§ 29 Os dados referentes ao preço das benfeitorias e

do hectare da terra nua 11 serem indenizadas serão levantados
junto às Prefeituras Municipais, órgãos estaduais encarregados
de avaliação imobiliária, quando houver, Tabelionatos e Car
tórios de Registro de Imóveis, e através de pesquisa de mer
cado.

Art. 13. As terras rurais de domínio da União, dos Es
tados e dos Municípios ficam destinadas, preferencialmente,
à execução de planos de reforma agrária.

Parágrafo único. Excetuando-se as reservas indígenas
e os parques, somente se admitirá a existência de imóveis
rurais de propriedade pública, com objetivos diversos dos
previstos neste artigo, se o poder público os explorar direta
ou indiretamente para pesquisa, experimentação, demonstra
ção e fomento de atividades relativos ao desenvolvimento
da agricultura, pecuária, preservação ecológica, áreas de segu
rança, treinamento militar, educação de todo tipo, readequa
ção social e defesa nacional.

Art. 14. O expropriado permanecerá na posse do imó
vel objeto da desapropriação até o trânsito em julgado da
sentença proferida nos autos da ação de desapropriação.

Parágrafo único. Poderá o juiz conceder medida liminar
de imissão de posse do imóvel ao expropriante, no caso de
seu convencimento da urgência da medida requerida pela
União.

Art. 15. São insuscetíveis de desapropriação para fins
de reforma agrária, os imóveis que tenham sido adquiridos
por via judicial, para pagamento de dívida do anterior proprie
tário devedor, e que estejam sob o domínio temporário do
credor.

Parágrafo único. Considera-~e domínio temporário, pa
ra efeitos desta lei, aquele em que o proprietário adquiriu
o imóvel para posterior venda e realIzação de capital para
ressarcimento de seu crédito junto ao anterior proprietário
devedor, no prazo máximo de 3 (três) anos, a contar da tradi
ção do imóvel.

Art. 16. Efetuada a desapropriação, o órgão expro
priante, dentro do prazo de 3 (três) anos, contados da data
de registro do título translativo de domínio, destinará a respec
tiva área aos beneficiários da reforma agrária, admitindo-se,
para tanto, formas de exploração individual, condominial,
cooperativa, associativa ou mista.

Art. 17. O assentamento de trabalhadores rurais deve
rá ser efetuado em terras economicamente úteis, de prefe
rência na região por eles habitada.

Parágrafo único. A desapropriação de imóveis rurais,
em todo território nacional, que não atenderem à função social
definida nesta lei, obedecerá a uma ordem de prioridade,

segundo o Grau de Utilização da Terra - GUT, de acordo
com a seguinte escala:

I - Imóveis com GUT entre 0% (zero por cento) e 20%
(vinte por cento);

lI-Imóveis com GUTsuperior a 20% (vinte por cento)
e inferior ou igual a 40% (quarenta por cento);

111 - Imóveis com GUT superior a 40% (quarenta por
cento) e inferior ou igual a 60% (sessenta por cento);

IV - Imóveis com GUT superior a 60% (sessenta por
cento) e inferior ou igual a 80% (oitenta por cento).

Art. 18. A distribuição de imóveis rurais pela reforma
agrária far-se-á através de títulos de domínio ou de concessão
de uso, inegociáveis pelo prazo de 10 (dez) anos.

Parágrafo único. O órgão federal competente manterá
atualizado cadastro de áreas desapropriadas e de beneficiários
da reforma agrária.

Art. 19. O título de domínio e a concessão de uso serão
conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, independen
temente de estado civil, observada a seguinte ordem prefe
rencial:

I - ao desapropriado, ficando-lhe assegurada a prefe
rência para a parcela na qual se situe a sede do imóvel;

11 - aos que trabalham no imóvel desapropriado como
posseiros, assalariados, parceiros ou arrendatários:

UI - aos que trabalham como posseiros, assalariados,
parceiros ou arrendatários, em outros imóveis;

IV - aos agricultores cujas propriedades não alcancem
a dimensão da propriedade familiar;

V - aos agricultores cujas propriedades sejam, compro
vadamente, insuficientes para o sustento próprio e o de sua
família.

Parágrafo único. Na ordem de preferência de que trata
este artigo, terão prioridade os chefes de família numerosa,
cujos membros se proponham a exercer a atividade agrícola
na área a ser distribuída.

Art. 20. Não poderá ser beneficiário da distribuição de
terras, a que se refere esta lei, o proprietário rural, salvo
nos casos dos incisos I, IV e V do artigo anterior, nem o
que exercer função pública, autárquica ou em órgão paraes
tatal, ou o que se ache investido de atribuição parafiscal,
ou quem já tenha sido contemplado anteriormente com parce
las em programa de reforma agrária.

Art. 21. Nos instrumentos que conferem o título de
domínio ou concessão de uso, os beneficiários da reforma
agrária assumirão, obrigatoriamente, o compromisso de culti
var o imóvel direta e pessoalmente, ou através de seu núcleo
familiar, mesmo que através de cooperativas, e o de não ceder
o seu uso a terceiros, a qualquer título, pelo prazo de 10
(dez) anos.

Art. 22. Constará, obrigatoriamente, dos instrumentos
translativos de domínio ou de concessão de uso, cláusula reso
lutória que preveja a rescisão do contrato e o retorno do
imóvel ao órgão alienante ou concedente, no caso de descum
primento de quaisquer das obrigações assumidas pelo adqui
rente ou concessionário.

Art. 23. O estrangeiro residente no País e a pessoa jurí
dica autorizada a funcionar no Brasil só poderão arrendar
imóvel rural na forma da Lei n9 5.709, de 7 de outubro de
1971.

§ 19 Aplicam-se ao arrendamento todos os limites, res
trições e condições aplicáveis à aquisição de imóveis rurais
por estrangeiro, constantes da lei referida no caput deste ar
tigo.
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§ 29 Compete ao Congresso Nacional autorizar tanto
a aquisição ou o arrendamento, além dos limites de área e
percentual fixados na Lei n95.709, de 7 de outubro de 1971,
como a aquisição ou arrendamento, por pessoa jurídica estran
geira, de área superior a 100 (cem) módulos de exploração
indefinida.

Art. 24. As ações de reforma agrária devem ser compa
tíveis com as ações de política agrícola, e constantes no Plano
Plurianual.

Art. 25. O orçamento da. União fixará, anualmente,
o volúme de títulos da dívida agrária e dos recursos destinados,
no exercício, ao atendimento do Programa de Reforma Agrá
ria.

§ 19 Os recursos destinados à execução do Plano Nacio
nal de Reforma Agrária deverão constar do orçamento do
ministério responsável por sua implementação e do órgão exe
cutor da política de colonização e reforma agrária, salvo aque
les que, por sua natureza, exijam instituições especializadas
para a sua aplicação.

§ 29 Objetivando a compatibilização dos programas de
trabalho e propostas orçamentárias, o órgão executor da refor
ma agrária encaminhará, anualmente e em tempo hábil, aos
órgãos da administração pública responsáveis por ações com
plementares, o programa a ser implantado no ano subseqüen
te.

Art. 26. São isentas de impostos federais, estaduais e
municipais, inclusive do Distrito Federal, as operações de
transferência de imóveis desapropriados para fins de reforma
agrária, bem como a transferência ao beneficiário do pro
grama.

Art. 27. Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 28. Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Sessões, 27 de janeiro de 1993. - Relator Nilson

Gibson.

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Os Srs. que
a aprovam queiram permanecer como estão. (Pausa.)

Aprovada.
Vai a sanção.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Vem à Mesa
e vai a publicação a seguinte declaração de votos.

Senhor Presidente,
Solicitamos consignar o nosso voto contrário às Emendas

n9' 7, 11 e 16 e favorável às emendas do Senado Federal
ao Projeto de Lei da Câmara n9 65, de 1992 (Projeto de
Lei n9lI-F, de 1991, na origem), que "dispõe sobre a regula
mentação dos dispositivos constitucionais relativos à Reforma
Agrária".

Sala das Sessões, 27 de janeiro de 1993. - Deputado
Ernesto Gradella - Deputado Cyro Garcia.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) -

-2-
PROJETO DE LEI N9 8-F, DE 1991

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, das emendas do Sena
do Federal ao Projeto de Lei n9 8-E, de 1991, que
"dispõe sobre o regime jurídico de exploração dos por
tos organizados e das instalações portuárias, e dá outras

. providências". Pendente de parecer da Comissão Espe
cial.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Para oferecer
parecer às emendas do Senado Federal ao projeto em substi
tuição à Comissão Especial, concedo a palavra ao SI. Depu
tado José Carlos Aleluia.

Antes, renovo apelo ao Plenário para que todos se mante
nham na Casa. A matéria é relevantíssima e poderá implicar
votações nominais.

A sessão está prorrogada até o esgotamento da Ordem
do Dia.

Com a palavra o Relator, Deputado José Carlos Aleluia.

O Sr. Valdir Ganzer - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. VALDIR GANZER (Bloco Parlamentar Demo
crático - PA. Sem revisão do orador.) - SI. Presidente,
desejo dar uma informação sobre dois companheiros do PT.
A companheira Luci Choina-ck, autora do projeto que ora
acabamos de aprovar, não pôde estar presente por estar hospi
talizada. em Santa Catarina. O companheiro Haroldo Sabóia
também está hospitalizado, no Sírio Libanês, em São Paulo.
Justificamos a ausência desses dois Deputados e lamentamos
que, depois de dois anos de muita batalha, a autora do projeto
não tenha podido estar presente à votação de uma matéria
tão importante.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A matéria está
em discussão.

Tem a palavra o nobre Deputado Carlos Santana.

O SR. CARLOS SANTANA (Bloco Parlamentar Demo
crático - RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
SI'" e Srs. Deputados, falo não na condição de Deputado,
mas na de operário.

Há dois anos estamos nos debruçando sobre este projeto.
A posição do Partido dos Trabalhadores nunca foi contra
a modernidade. Viajando por vários países da Europa, verifi
camos que a mudança das relações de trabalho nos portos
não foi semelhante à que estão querendo implantar aqui e
que será pior do que a que foi feita no Chile. No Brasil,
onde o Presidente da República afirma querer criar empregos,
milhões de trabalhadores dos portos ficarão desempregados.

Desde as 10 horas, tentamos fechar um acordo a respeito
de algumas emendas que passaram no Senado, e é triste ver
mos que a mais importante delas não vai passar.

Temos clareza' de que o órgão gestor da mão-de-obra
tem de ser paritário. Por quê'? Porque a relação tem de ser
mútua, com um árbitro, que é o Governo. Isso tem que ficar
bem claro. Se o projeto passar nesta Casa da forma como
está, vai ser muito ruim realmente. Hoje, no porto de Santos
e no do Rio de Janeiro, centenas de trabalhadores estão para
dos neste exato momento. Vai haver uma dificuldade concreta
para a execução dessas tarefas, vai haver uma dificuldade
concreta para levar adiante a economia deste País. Por isso
é que nós, do PT, sempre trabalhamos no sentido de um
consenso. Mas isso não aconteceu. Temos clareza, SI. Presi
dente, de que este projeto, se for aprovado, da forma como
está, vai gerar um prejuízo de milhões e milhões. Na prática

.vai acontecer a privatização.
O problema central é o da mão-de-obra. Dizem que são

os trabalhadores que a encarecem, mas sabemos - e há dois
anos estamos discutindo essa questão nesta Casa - que não
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são os trababalhadores os responsáveis pelo alto custo dos
portos.

Quero deixar bem claro: a responsabilidade desta Casa
é enorme, porque será ela quem vai dizer como serão a relação
econômica e a relação trabalhista dentro dos portos. Por isso,
pedimos aos companheiros: se não querem o confronto dentro
dos portos, que votem, conscientemente, a favor de todas
as emendas do Senado.

Durante o discurso do Sr. Carlos Santana, o Sr.
Ibsen Pinheiro, Presidente, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Robson Tuma, 2q Su
plente de Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - Para oferecer
parecer às emendas do Senado Federal ao projeto, em substi
tuição à Comissão Especial, concedo a palavra ao Deputado
José Carlos Aleluia.

o SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (Bloco Parlamentar
- BA. Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, SI'"' e Srs.
Deputados, esta Câmara dos Deputados, no fim do primeiro
semestre do ano passado, nas últimas sessões, aprovou, após
quase um ano e meio de negociações, um projeto de moderni
zação dos portos brasileiros.

Quero lembrar aos meus companheiros e à sociedade
brasileira que, naquele momento, o projeto foi aprovado
por acordo entre as Lideranças, acordo esse que foi comemo
rado pelos trabalhadores e empresários envolvidos em ativida
des portuárias e usuários dos portos. Portanto, o acordo ia
ao encontro dos interesses nacionais.

Este não é um projeto que pretende beneficiar trabalha
dores ou empresários. É um projeto que pretende beneficiar
o País e criar condições para que as operações realizadas
nos portos brasileiros tenham preços competitivos, a fim de
nos inserirmos, de maneira mais clara e mais firme, na econo
mia mundiaL

Ninguém nesta Casa teve, em nenhum momento, a pre
tensão de tirar direitos dos trabalhadores. Um dos pontos
básicos do projeto é a modernização das relações laborais
nos portos brasileiros. Pretende-se que trabalhadores e empre
sários possam negociar livremente e escolher a melhor maneira
de gerir os portos.

Nós acolhemos, na oportunidade, emendas de inúmeros
Parlamentares, além do trabalho básico feito pelo Deputado
José Reinaldo. Ouvimos todos os partidos e ouvimos exausti
vamente os trabalhadores e os empresários.

Entendemos que o projeto aprovado na Câmara acaba
com o monopólio no fornecimento da mão-de-obra, libera
os terminais privados e os portos públicos para concorrerem
entre si.

A aprovação deste projeto permitirá uma competição
maior nos portos brasileiros e criará condições para que traba
lhadores e empresários se entendam, com o objetivo de obter
menores custos e maior qualidade nos serviços prestados aos
usuários.

O projeto saiu da Câmara e foi ao Senado Federal, que,
no cumprimento do seu dever, o discutiu por cerca de seis
meses, da mesma forma que fizemos na Câmara. Os Srs.
Senadores ouviram os empresários, os trabalhadores e os usuá
rios. A imprensa foi mobilizada, e eu diria que o projeto,
apesar de tão técnico, terminou motivando cada um dos cida
dãos - uns interessados nos portos porque vivem em cidades
portuárias, outros interessados na eficiência dos embarques

porque vivem em cidades produtoras de bens exportáveis,
da agricultura, da indústria e de todas as atividades. Portanto,
este é um projeto técnico, mas que chamou a atenção de
toda a sociedade brasileira.

No Senado, foram aprovadas, também através de acordo,
quatro emendas. Temos trabalhado com base no projeto da
Câmara e fizemos uma análise detida das emendas aprovadas
no Senado. São quatro emendas, e nós, após exaustiva discus
são com as Lideranças, chegamos, hoje pela manhã, a um
acordo de procedimento para conduzir a votação e a aprovação
do projeto. Com base nesse acordo, entendemos que podere
mos dar parecer favorável à Emenda na 2, que prevê a substi
tuição da expressão "Convenção ou Acordo Coletivo de Tra
balho" pela expressão "Contrato, Convenção ou Acordo Co
letivo de Trabalho". Isto cria, pela primeira vez na legislação
brasileira, condições para que os trabalhadores e os empre
sários busquem a assinatura de um contrato coletivo de traba
lho. Eu, particularmente, entendo que é uma tarefa difíciL·
Não existe legislação específica para contratos coletivos de
trabalho. Esses contratos, nos países em que existem, não
convivem com interferência do Estado, como está previsto
na vasta legislação brasileira; não convivem com uma justiça
especializada para dirimir as questões trabalhistas. No entan
to, em acordo, entendemos que será um voto de confiança
ra que possam demonstrar maturidade ao buscar esse chamado
coletivo de trabalho.

Também optamos por dar parecer favorável à Emenda
n? 3, não só pelo seu valor, mas sobretudo como homenagem
ao Senador João Calmon, que tanto tem lutado pela formação
profissional do homem brasileiro. Trata-se de emenda que,
no meu entendimento, seria melhor se deixasse a criação dessa
instituição treinamento para o órgão gestor de mão-de-obra.

O PFL, os demais partidos reunidos para buscar o enten
dimento e eu somos favoráveis à aprovação da Emenda n9

3, vazada nos seguintes termos:

"Os Conselhos de Autoridade Portuária - CAP
instituirão Centros de Treinamento Profissional desti
nados à formação e aperfeiçoamento de pessoal para
o desempenho de cargos e o exercício de funções dentro
dos portos brasileiros."

Portanto, nosso parecer é pela aprovação do projeto da
Câmara, com as Emendas n9' 2, 3 e 4 do Senado FederaL
E mais, numa demonstração de boa vontade e de espírito
de entendimento, damos parecer favorável também ao acrés
cimo de parágrafo ao art. 18, com a seguinte redação:

"No caso de vir a ser celebrado contrato, acordo
ou convenção coletiva de trabalho entre trabalhadores
e empresários, este precederá o órgão gestor de mão
de-obra a que se refere o caput deste artigo."

Mantém-se o caput do art. 18, na redação original da
Câmara.

Portanto, somos de parecer favorável, também, à apro
vação do § I? proposta na Emenda n? 1 do Senado. E somos
de parecer contrário à aprovação da modificação do art. 18
proposta pelo Senado. Por que somos de parecer contrário?
Particularmente, tenho uma experiência administrativa longa.
Muitos dos que aqui estão também a têm e sabem que ninguém
investe, acredita e aposta em instituição que é dirigida pelo
conflito, onde não há unidade de comando, e sim duplicidade
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de comando. A emenda do Senado propõe uma duplicidade
de comando ao modificar o caput do art. 18. Fica prejudicado
também o § 2· do art. 18 proposto na Emenda n· 1 do Senado.

Resumindo, somos de parecer favorável à aprovação do
projeto na forma do acordo estabelecido no ano passado na
Câmara dos Deputados. Damos parecer favorável ao § 1·,
e só ao § 1., da Emenda n· 1 do Senado. Somos também
pela aprovação das Emendas n" 2, 3 e 4. Somos pela rejeição
do caput do art. 18 proposto na Emenda n· 1 do Senado
e pela rejeição, por prejudicialidade, do § 2· previsto na mesma
emenda.

São essas as minhas orientações como Relator deste pro
jeto.

O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - Para discutir
a matéria tem a palavra o nobre Deputado Fernando Carrion.

O SR. FERNANDO CARRION (Bloco Parlamentar 
RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr~ e Srs.
Deputados, graças a Deus, hoje depois de quase dois anos,
chegamos a uma solução para este problema, que angustia
a Nação brasileira há mais de cem anos.

A Câmara dos Deputados, em junho passado, por acordo
de Lideranças, houve por bem a determinar a quebra do mono
pólio do fornecimento da mão-de-obra portuária avulsa, esta
belecendo a constituição de órgãos de gestão da mesma.

O acordo não foi feito em vão, mas em troca da exclusi
vidade do exercício do trabalho avulso pelos trabalhadores
registrados. O órgão de gestão da mão-de-obra, previsto nos
arts. 18 e 24 do projeto originário da Câmara dos Deputados,
configura a existência de três entidades: os operadores portuá
rios, os usuários, que são os exportadores e importadores
de cargas, e os trabalhadores.

O Senado Federal ao formalizar sua decisão sobre a maté
ria, consubstanciada na Emenda n· 1, laborou em erro ins
transponível, que inviabiliza a quebra do monopólio do forne
cimento de mão-de-obra pelos sindicatos, pois, em vez de
instituir a paridade no art. 24, que trata da administração
do órgão de gestão, instituiu-a erradamente no art. 18, que
trata da sua constituição. O Senado Federal, na análise hu
milde que fazemos, aponta uma solução equivocada.

O equívoco deve ser corrigido prontamente nesta Casa.
A lei deve ser instrumento para fazer justiça, e não um meio
para a concessão ou manutenção de privilégios. O monopólio
da mão-de-obra pelos sindicatos está exatamente a invalidar
a sentença anteriormente dita de que a lei deve ser instrumento
para fazer justiça, e não um meio para a concessão de privi
légios.

Já disse Jean-Jacques Russeau, antes da Revolução Fran
cesa, em 1763, que o homem nasce livre e, à medida que
avança na vida, esta lhe põe ferros. E por quê? O art. 5·
da Constituição Federal regula a liberdade de trabalho para
todos aqueles brasileiros que se habilitarem à função que pre
tenderem. A manutenção do monopólio da mão-de-obra pelos
sindicatos impede exatamente esta liberdade de trabalho con
substanciada no art. 5· da Constituição Federal.

Já disse o latinfsta:lpsa senecutus est morbus, tudo aquilo
que é velho está doente. Nem sempre acerta o latinista. Muitas
coisas velhas não estão doentes e são atuais. Mas, nesta maté
ria, as leis elaboradas uma após outra, numa fileira intermi
nável que nasceu ainda na escuridão do Estado Novo, em
1934, nada mais fizeram do que consubstanciar esse mono
pólio.

Quero refutar primacialmente a afirmação do eminente
Deputado Carlos Santana, que me antecedeu nesta tribuna,
de que muitos empregos serão perdidos. Discordo do repre
sentante do Partido dos Trabalhadores. A continuar esse mo
nopólio, o Brasil perderá mercados externos, e milhares de
empregos deixarão de ser criados a cada ano, pela impossi
bilidade e o produto brasileiro, encarecido pela tarifa portuá
ria, concorrer no exterior.

A Vale do Rio Doce, grande produtora de minério de
ferro no Brasil, já
não consegue mais competir com produtores de minério de
ferro da Austrália. Além da distância geográfica, pesam os
5 dólares a mais no frete. Haveremos de perder o mercado
importante dos trigos asiáticos pelo encarecimento da despesa
portuária.

Consegue-se até o surealismo de transportar minério .de
manganês de caminhão das minas de Carajás até o porto
do Rio de Janeiro ou de São Paulo. Tecnicamente, esse é
um meio de transporte nove vezes mais caro que o vapor
e três vezes mais caro que a ferrovia. Mas no Brasil, com
a manutenção dessa situação, é mais barato transportar o
manganês de Carajás ao Rio de Janeiro em raminhões do
que levá-lo de trem até o Porto de Itaqui, em São Luís do
Maranhão, e dali transportá-lo de navio até o Rio de Janeiro.

Consegue-se que sejam pagas taxas sobre o minério em
barcado numa esteira transportadora. Um vagão despeja o
minério, que, por uma correia transportadora, é levado, por
quatro quilômetros, até o porão do navio. Qual é a mão-de
obra portuária ali inserida? Onde está a taxa de consertos
de sacos que se deve pagar para que a soja, por exemplo,
embarque a granel? Hoje, em virtude dessa situação, o agri
cultor brasileiro, de cada três sacos de soja que produz, seja
em Rondon6polis, seja em Passo Fundo, seja onde for, perde
um.

Nossa posição, autorizada pelo Lider do PDS, é pela
manutenção do caput do art. 18 do Projeto de Lei da Câmara
n· 66/92. Esta é a forma de manter o projeto aprovado na
Câmara, que consagrou a extinção do monopólio do forneci
mento da mão-de-obra portuária avulsa pelos sindicatos. Nos
sa posição é pela rejeição sumária da modificação do art.
18 e do acréscimo do § 2. ao mesmo artigo propostos na
Emenda n· 1 do Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - Esta Presidência
concede a palavra ao nobre Deputado José Carlos Aleluia,
Relator substituto da Comissão Especial, para fazer um adita
mento ao seu parecer.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (Bloco Parlamentar
- BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, há quatro
emendas de redação.

A primeira se refere ao § 1· do art. 24. Esse parágrafo
faz uma referência ao art. 34, que posteriormente, ainda du
rante as discussões na Câmara, mudou para art. 31. Portanto,
no li 19 do art. 24, onde está escrito "art. 34", leia-se ·'art.
31".

Emenda n9 2. Da mesma forma, no § 29 do art. 24, substi
tui-se a referência ao art. 34, que passa a ser ao art. 31.

A terceira emenda refere-se ao art. 30, que diz:

"Será instituído, em cada porto organizado ou no
âmbito mediante concessão, um Conselho de Autori
dade Portuária."

No lugar de "mediante" deve-se ler "de cada".



1990 Quinta-feira 28 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção J) Janeiro de 1993

Quartã emenda: no final do capítulo IV, acrescente-se
a expressão "avulso".

O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - Concedo a pala
vra ao nobre Deputado Maurici Mariano para discutir a ma
téria.

O SR. MAURICI MARIANO (Bloco Parlamentar Demo
crático - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr" e Srs. Deputados, depois de um longo tempo, de discussão
nesta Casa, todos envolvidos pela emoção, pela falta de enten
dimento, a maior parte dos Parlamentares simplesmente resol
veu ficar com uma parcela da imprensa que apóia decidida
e definitivamente o empresariado e aceitou prontamente a
alegação de que este País vai mal economicamente porque
o nosso sistema portuário está emperrado, sendo os trabalha
dores dos portos do Brasil os culpados por tudo aquilo que
vem ocorrendo em prejuízo da Nação e da nossa economia.

Movidos por esta emoção, alguns companheiros dizia
mos, nos corredores e mesmo no plenário: "Vamos acabar
com o monopólio. O País não pode ficar emperrado pela
força dos sindicatos. O País tem que se desamarrar dos sindica
tos". Assim foi indo, até que se criou nesta Casa uma Comissão
Especial em que se discutiu o assunto algumas vezes. Acompa
nhamos diuturnamente este processo, conversamos, discuti
mos, dialogamos. Repentinamente, depois de se acertar que
a votação precisava ser feita com todos aqui presentes 
e não da forma como foi feita - o projeto foi posto em
votação. Disseram que houve acordo, o que não é verdade.
Apenas alguns Líderes trocaram o apoio ao projeto pela regu
lamentação da reforma agrária. No mesmo dia então, foi vota
do um projeto que pôs fim ao monopólio.

Acabou, portanto, o monopólio. Não basta? O traba
lhador viu seus esforços prejudicados. Os sincidatos sofreram,
se desesperaram ao soberem que mais de tem anos de luta
foram jogados fora pela incoerência e pela posição radical
de algumas pessoas que queriam impor o projeto. Fomos
testemunhas de que, através de um acordo, o monopólio aca
bou. Então, terminou mais um problema. O trabalhador não
é mais o culpado.

O projeto foi para o Senado Federal, que, com mais
cuidado, ainda que de forma diferente desta Casa, pelo fato
de ter um conservadorismo maior, alterou alguns itens do
nosso projeto, que, volto ,a dizer, foi um massacre para os
interesses e as reivindicações das classes trabalhadoras, que
aqui participaram, porque convidadas, de muitas reuniões.

Louvo o Senador Mansueto de Lavor e os demais Sena
dores do meu partido, o meu querido PMDB, que tiveram
o cuidado de dar um corpo mais adequado, mais próprio
a um projeto que havia saído desta Casa com alguns erros.
Louvo o Senador Mário Covas, o PSDB, e também - para
contestar inclusive o orador que me antecedeu - o Senador
Esperidião Amin, do PDS, mas consciente de que não se
pode fazer neste País uma modernização unilateral, apenas
com a força, com o pedido e com a determinação do empre
sário. Esperidião Amin, que não tem nada a ver com a classe
trabalhadora portuária, que não tinha compromisso nenhum
com esta classe, colaborou para que fossem feitas modificações
neste projeto.

Sr" e Srs. Deputados, há de se observar que alguma
coisa está por trás de tudo isso. O que se quer? Quer-se
pisar na cabeça do trabalhador portuário? O que se quer
é isso? Ou se quer realmente pensar em condições de equilíbrio
e de responsabilidade para que este País possa progredir?

Há alguns momentos ouvíamos a ladainha de que na
Noruega, no porto de Antuérpia e no porto de Rotterdam
a tarifa é esta e em nossos portos, aquela. Ora, não podemos
fazer essa comparação, porque, enquanto os portos estran
geiros estão atualizados, os nossos continuam sucateados. Na
semana passada, morreu um trabalhador que caiu de um guin
daste, como já aconteceu com tantos outros. Isso ocorre por
que nossos maquinários são obsoletos. Será que não há sensibi
lidade? Será que esta Casa, nesta noite histórica, pretende
derrubar mais de cem anos de luta? Terá coragem de preju
dicar ainda mais os trabalhadores? Será que tudo isso é justo?
Será que esta atitude vai ajudar em alguma coisa? Esquece
ram-se de que, nos dias de hoje, na relação entre capital
e trabalho, não havendo acordo e vontade, não haverá produ
ção? O que queremos é que o Brasil possa avançar no processo
de produção e que tenhamos equilíbrio para saber que precisa
mos andar juntos.

Hoje, em reunião que começou de manhã e se prolongou
até a tarde, discutiu-se a possibilidade de haver avanço no
contrato de trabalho. Ora, por que se preocupar agora em
modificar um projeto do Senado que não atende â vontade
dos trabalhadores, mas, na verdade, é o mínimo que se pode
exigir desta Casa?

Quero dizer mais: o PMDB, como atesta documento assi
nado pelo companheiro Jório de Barros e por vários outros
Parlamentares, é favorável a que se dêem condições de respei
tabilidade aos trabalhadores. Portanto, não se diga que o
PMDB não tem respeito pelos trabalhadores, cujas bandeiras
o partido sempre defendeu.

Não creio, e Deus é testemunha, que esta Casa cometa
a heresia de derrubar esse projeto, que é péssimo para os
trabalhadores, mas, ainda assim, é o menos ruim para este
País, que precisa realmente construir sua independência eco
nômica.

Vamos votar pela aprovação, Sr. Presidente, Sr" e Srs.
Deputados. (Palmas nas galerias.)

O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) -Concedo.a pala"
vra ao Sr. Deputado Aloízoio Mercadante para discutir a
matéria.

O SR. ALOÍZIO MERCADANTE (Bloco Parlamentar
Democrático - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr" e Srs. Deputados, como disse hoje na mesa de negociação,
se a Câmara dos Deputados não tiver sensibilidade e coerência
para encaminhar esta votação, longe de modernizar os portos,
estaremos instalando uma situação de conflito de graves pro
porções; longe de reduzir custos, estaremos provocando uma
crise social de imensa gravidade em momento tão delicado
da vida nacional.

Todos os portos do Brasil já estão parados. (Palmas nas
galerias. E essa pode não ser apenas mais uma greve para
negociar, porque os trabalhadores sabem que a negociação
se encerra com a votação, pelo menos no que se refere ao
Poder Legislativo. No Rio de Janeiro, o conflito entre a Polícia
e os trabalhadores portuários já foi para as ruas. Está havendo
conflitos entre a Polícia e os trabalhadores em função da deci
são que vamos tomar.

Qual é a divergência que há nesta Casa? Depois de quase
um ano e sete meses de negociação, qual é o ponto funda
mental que vamos decidir? Restou um artigo, de tantas conces
sões que foram feitas pelos trabalhadores nessa negociaç~o!

É verdade que a modernização é necessária, que a redu~ao
dos custos é absolutamente fundamental ao País, que o,cPll1ér
cio exterior tem que fluir, que novos equipamentos têm qper
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ser incorporados às novas relações de trabalho, mas o proble
ma fundamental dos portos no País não é o custo da mão-de
obra, é a má administração do Estado.

kmedida que esse projeto permite estimular a concor
rência entre os portos, gera um sistema de eficiência e produti
vidade. Mas isso não pode ser feito sem a parceria dos traba
lhadores. Esta é a questão fundamental. O projeto retira o
monopólio do sindicato na gestão da mão-de-obra, um mono
pólio que é uma conquista histórica dos trabalhadores e que
fez os portos funcionarem durante todo este século. Mas ao
fazer isso ele instala um órgão gestor da mão-de-obra. A
reivindicação dos trabalhadores é que pelo menos nesse órgão
gestor da mão-de-obra haja paridade e um árbritro que seria
um representante do Estado.

Por que não a paridade? Por que não a parceria? Será
que moderno é gerir de uma forma unilateral, autoritária
e hierárquica as empresas? Olhem para o Japão! Olhem para
a Europa do pós-guerra! Moderno é a parceria no processo
de trabalho que a emenda do Senado assegura e que a Câmara
dos Deputados vai retirar do projeto; moderno é o trabalhador
ter o direito de participar da definição das novas condições
de trabalho. Esse projeto está revogando todos os direitos
trabalhistas há setenta anos registrados na CLT. Por que não
apostar no contrato coletivo de trabalho que o Senado incorpo
rou à emenda? Por que não assegurar que, se esse contrato
não for estabelecido, o órgão gestor será paritário? Para o
trabalhador avulso, como no porto a demanda de trabalho
é sazonal, há momentos em que não há trabalho. No momento
da safra, por exemplo, há muito trabalho, mas não há um
ganho permanente assegurado. São pais de família que vão
para casa sem saber qual a remuneração no final do mês.
Eles geriam com autonomia seu sistema de trabalho. Ao se
introduzir o órgão gestor, eles reivindicam a participação na
gestão desse novo sistema de mão-de-obra. Por que arrancar
isso do projeto? Hoje, eu perguntei aos empresários, que
tiveram participação em todo esse processo de negociação:
por que não assegurar pelo menos a paridade no órgão gestor,
já que o projeto da Câmara cria inclusive uma comissão pari
tária para dirimir os dissídios?

As concessões foram muito grandes por parte dos traba
lhadores; muitos riscos eles estão correndo com esse projeto.
A única certeza é a da negociação. O Congresso Nacional
tem que apontar para a sociedade o caminho da negociação
nos conflitos. Não devemos acabar com o monopólio dos sindi
catos para introduzir o monopólio dos intermediários, do ór
gão gestor da mão-de-obra. Reivindico, sim, a modernidade
dos portos, a eficiência, a competitividade, para que o Brasil
possa exportar e importar, mas com justiça social. O traba
lhador não pode ser jogado ao mar, como estaremos fazendo.
hoje se tomarmos essa decisão. Ele não pode ser visto como
carregador de bagagens, de sacos e de peso no porto. Tem
que ser visto como cidadão, como participante das riquezas
da sociedade.

Vamos modernizar com justiça social, com democracia
e com cidadania no local de trabalho. A parceria é o único
ponto que falta para decidirmos. Espero que a Câmara não
volte as costas para o Senado, a Casa revisora, que é tido
como conservador. Espero que neste momento a Câmara te
nha autoridade diante do conflito e aponte para uma solução
que traga paz aos portos. Não devemos declarar a guerra
nos portos porque isso, longe de levar à modernidade, irá,
àpesar da redução de custos, diminuir as embarcações, e o
processo ficará inadministrável.

É preciso tenhamos responsabilidade. Esta greve pode
ser um caminho sem volta, um conflito que pode perdurar
por muitos e muitos meses, porque os trabalhadores não têm
mais nada a perder.

Vamos assegurar a parceria e o processo de negociação
democrática nos portos; vamos optar pela democracia e pela
modernização com justiça social.

Era o que tinha a dizer. (Palmas prolongadas nas gale
rias.)

oSR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - Esta Presidência
recebe as pessoas aqui presentes com muito prazer, mas adver
te as galerias de que não é permitido qualquer tipo de mani
festação.

Concedo a palavra ao nobre Deputado Ernesto Gradella
para discutir a matéria.

o SR. ERNESTO GRADELLA (SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr4S e Srs. Deputados, companheiros
portuários aqui presentes, o Projeto n9 8/91, cujo pomposo
nome é Projeto de Modernização dos Portos Brasileiros, na
verdade, deveria se chamar Projeto Collor-Gerdau, porque
alia o entreguismo corrupto do Governo Collor aos interesses
de grupos monopolistas, como o do Sr. Gerdau. (Palmas nas
galerias.)

Esse projeto indica que o principal problema dos portos
neste País é o trabalhador do porto. Esse tipo de enfoque
foi de tal maneira defendido pela Rede Globo, pela revista
Veja, pelos meios de comunicação em geral, que até parece
que se tomou uma verdade inquestionável. Na verdade, é
uma idéia que, vendida por esses meios de comunicação, foi
assumida comodamente pela Câmara dos Deputados. E há
seis meses, numa votação de apenas cinco minutos, mediante
amplo acordo nesta Casa, de que participaram quase todos
os partidos, desde o PT até ao PFL, aprovou-se o substitutivo
do Deputado José Carlos Aleluia, com os votos contrários
apenas dos peputados da Convergência Socialista e dos com
panheiros do PC do B.

Não se discutiu seriamente o problema dos portos brasi
leiros, a questão da intermediação da mão-de-obra, a questão
da armazenagem, a multiplicidade dos comandos, a falta de
investimento, a questão tarifária e tantas outras, como a san
gria realizada pelos armadores estrangeiros, responsáveis pela
perda de bilhões de dólares por ano. Não se discutiu a ausência
da navegação de cabotagem neste País, enquanto milhares
e milhares de toneladas de produtos são transportados pelas
estradas, gastando combustível e fazendo a glória das grandes
empresas transportadoras.

Aprovou-se o Projeto Collor-Gerdau, o mesmo Gerdau
que alguns meses atrás comprou a estatal Cosinor e, em segui
da, fechou-a, porque foi comprada muito barata, com moeda
podre, levando ao desemprego centenas de trabalhadores e
suas famílias, apenas para acabar com a concorrência.

Esse projeto já tem similares. Na Argentina e no Chile
há projetos semelhantes, e esses países têm hoje as tarifas
mais altas da América Latina. E mais, naqueles países milhares
de trabalhadores e suas famílias foram levadas à miséria.

Os trabalhadores do porto não se negaram a discutir a
questão da modernização do sistema portuário brasileiro.
Apresentaram várias propostas, dentre as quais destaco a do
Sindicato dos Portuários do Rio de Janeiro que, sem qualquer
corporativismo, atacava os grandes problemas portuários e,
se aplicada, reduziria, de fato, as tarifas hoje pagas pelos
exportadores. Tratava-se de um projeto de interesse dos usuá-
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rios, dos exportadores, e não de inteteresse dos intermediá
rios. Mas essa proposta não foi considerada nesta Casa. A
maioria dos Deputados nem conhece esse projeto e aliás
conhece muito pouco o projeto apresentado pelo De~utad~
José Carlos Aleluia, o que foi aprovado.
. O Senado Feder~l fez algumas modificações, até progres

SIvas, ~~s suas ComIssões de Economia e de Justiça, mas
?Plenan~ do S~nado manteve na proposição o aspecto nocivo
a economIa naCIOnal. As emendas que vieram do Senado não
modificacar~m em essência o projeto da Câmara. O órgão
gestor da mao-de-obra do trabalho portuário possui uma pari
dade ~ct~cia, na medida em que o Governo detém o poder
de arbltno. !endo nosso País governos representantes das
classes l?ossuldoras, .e~tão tal órgão, na verdade, sempre, em
tese, Vai acabar decldmdo pelo lado empresarial. Introduz-se
uma co-gestão que não interessa aos trabalhadores.

.COI?o as emendas do Senado abrem a possibilidade de
reahzaçao do contrato coletivo, nós da Convergência Socia
lista, votaremos a favor dessas em'endas, apesar de enten
dermos que esta Casa prestaria hoje um grande serviço ao
País se engavetasse esse projeto e abrisse uma discussão séria
sobre o assunto, e não atendesse apenas ao rico e poderoso
lobby empresarial. Aí, sim, poderíalDos caminhar no sentido
~e um projeto que realmente modernizasse o porto, que signi
fi~asse algo melhor para o usuário, para o exportador brasi
leIro.

P~ra concluir, ~r. Pre~idente, queremos dizer que esta
luta nao acaba aquI. ConfIamos na capacidade de luta do
trabal~ador do porto, d~ eS,tivador, do portuário, do vigia,
que v~o lutar para. garantIr la fora o que não se garante aqui,
ou seja, os seus mteresses, que são também os interesses
da maioria da ~opulação, e não os de apenas um pequeno
grupo e.mpresanal. Nós, da Convergência Socialista, quere
mos deIxar claro que estaremos ao lado dos companheiros
nesta luta.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - Concedo a pala
vra ao nobre Deputado Cyro Garcia para discutir a matéria.

O SR. CYRO GARCIA (Bloco Parlamentar Democrático
- RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sf!' e Srs.
Deputados, co~panheiros trabalhador presentes nas galarias,
co~o .bem sahentou o meu companheiro da Convergência
Socmhsta Ernesto Gradella, que me antecedeu na tribuna
esse projeto ~os portos, também chamado de Projeto Collor~
Gerdau, configura u.m forte ataque à economia nacional. É,
na verdade,. um I?roJe~o de p~vatização dos portos, medida
qu~ c~ntrana a sltuaçao do SIstema portuário dos países do
Pnmerro Mundo, onde os portos são públicos.

Por que não existe porto privado no mundo desenvolvido?
Porque os portos têm condições de influir no tipo de indústria
ou de produção rural que se instale na sua área de abrangência
as~im como na produção nacional de bens e em toda a econo~
mIa.

• A J?e todos os lados, ouvem-se acusações sobre a inefi
clenc~a dos portos, : a solução encontrada para sanar o proble
ma dl"erge da pratIcada por todas as economias centrais. Os
port~~ i.irecisam, ~er modt:rnizados, sim, mas preservando-se
a socI~d~de, leglttm? detentora dos sell imensos patrimônios
e prejUdICada pela evasão de bilhões de d61ares. É preciso,
entretanto, prover os portos dos instrumentos organizacionais
e t,e7noI6gic?~ necessários pali:> que operem com gestão demo
crat~ca, partl~lpar.' com eficiência e preços compatíveis às ne
cesslades naCIOnaIS.

O projeto também vai contra conquistas históricas dos
t~ab~lhadores, porque pretende acabar com o monopólio dos
s~n?~catos na contratação de mão-de-obra, havendo assim pos
slblhdades de aumento da jornada, de menores salários e,
portanto, de maior exploração da força de trabalho. As emen
das que vieram do Senado, apesar de não modificarem esse
projeto da Câmara dos Deputados, representaram um avanço,
porque o órgão gestor da mão-de-obra portuária possui, nessas
emendas, uma paridade fictícia, na medida em que o Governo
detém o poder de arbítrio.

Tendo nosso País governos representantes das classes pos
suidoras, então tal órgão seria de maioria empresarial. Intro
duz-se, portanto, uma co-gestão a que somos contrários, por
que significa a possibilidade de os trabalhadores terem de
avalizar uma administração de empresários que, como sempre,
estarão confundindo interesses próprios, contrários aos da
classe trabalhadora e da maioria da população operária deste
País. Se, porém, avançamos na perspectiva e na possibilidade
de construção do contrato coletivo de trabalho haveria sem
dúvida alguma, ~m ganho não só para a comunid~de port~ária,
mas para o conjunto da sociedade. Entretanto, essa emenda
assim como o projeto que saiu desta Casa, está sendo colocad~
em questão por aqueles que estão aqui para defender os inte
ress~s do empresariado, os interesses de Collor, de Roberto
Mannho, de Gerdau e companhia limitada.

Queremos deixar claro que vamos votar a favor dessa
emenda, com as ressalvas já indicadas. Realmente, a salvação
dos portos está nas mãos da categoria, de todos os trabalha
dores portuários, inclusive os avulsos. Se esta Casa votar con
tra as emendas do Senado, estará virando as costas para os
interesses da sociedade.

O que vai acontecer? A mobilização a que estamos assis
tindo hoje no ~io de Janeiro e em outros lugares será posta
na ordem do dIa e os trabalhadores portuários contarão com
o apoio'de outros setores da sociedade. Só assim resolveremos
esses problemas. Podem, de antemão, contar com o apoio
geral e irrestrito da Convergência Socialista. Para nós esse
é o caminho: a mobilização e a luta.

. Ainda exis~e uma possibilidade concreta de que esse con
flito possa partrr para uma canalização, havendo um mínimo
de negociação, de modo a não chegarmos ao desespero nessa
questão, com conseqüências que nós, aqui, neste momento,
nem podemos prever. Por isso, chamamos à responsabilidade
todos os Parlamentares presentes. Declaramos nosso apoio
aos trabalhadores portuários em sua luta, pois nas mãos dele
a salvação dos portos brasileiros. (Palmas.)

Durante o discurso do Sr. Cyro Garcia, o Sr. Rob
son Tuma, 29 Suplente de Secretário, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Ibsen Pinheiro,
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Sobre a mesa
requerimento de cujo teor o Sr. Secretário dará conheciment~
à Casa.

É lido o seguinte:

"Sr. Presidente, requeiro o encerramento de dis
cussão do Projeto de Lei n9 8-F, de 1991, item 2 da
Pauta."

Assina o Líder do Bloco Parlamentar, o Sr. Presi
dente Luís Eduardo.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa sub
mete a votos o requerimento.
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o Sr. Luiz Salomão - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. LUIZ SALOMÃO (Bloco Parlamentar Democrá
tico - RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a discus
são está sendo conduzida de acordo com a lista dos oradores
e sem alternância. O PDT não se manifestou ainda sobre
esse projeto, e é indispensável que o façamos. V. Ex' deve,
naturalmente, concluir a votação do requerimento, mas o PDT
vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - O PDT vota
contra o encerramento da discussão.

Como votam os Srs.Líderes? (Pausa.)

O SR. CARLOS SANTANA (Bloco Parlamentar Demo
crático - RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o PT vota "não".

O SR. ALDO REBEW (Bloco Parlameptar Democrático
~ SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente o'PC do
B vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Continua em
votação o requerimento de encerramento da discussão. (Pau
sa.)

O requerimento foi aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Não havendo
mais oradores inscritos, declaro encerrada a discussão.

Vai-se passar à votação da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Há sobre a
mesa e vão a publicação ao seguintes requerimentos de des
taque.

REQUERIMENTO

Solicita destaque de Emenda para votação em sepa
ndo.

Requeremos, consoante o art. 161, inciso I, do Regimento
Interno, destaque, para votação em separado, da Emenda
n9 1 (art. 18 - caput), do Senado Federal, ao Projeto de
Lei 0 9 8-F, de 1991, da Câmara dos Deputados, que "dispõe
sobre o regime jurídico dos portos organizados e das instala
ções portuárias e dá outras providências".

Sala das Sessões, 27 de janeiro de 1993. - Deputado
Luis Eduardo, Líder do Bloco Parlamentar (PFLlPDSIPTBI
PRNIPDCIPLIPSCIPRSIPSD/PRONA).

REQUERIMENTO

Solicita destaque de Emenda para votação em sepa
rado.

Requeremos, consoante o art. 161, inciso I do Regimento
Interno, destaque, para votação em separado, da Emenda
0 9 1 (§ 19 art. 19), do Senado Federal, ao Projeto de Lei
n9 8-F, de 1991, da Câmara dos Deputados, que "dispõe sobre
o re8ime jurídico dos portos organizados e das instalações
portuárias e dá outras providências".

Sala das Sessões, 27 de janeiro de 1993. - Deputado
LtúI Eduardo, Líder do Bloco Parlamentar (PFLlPDSIPTBI
PRNIPDCIPLIPSCIPRSIPSDIPRONA).

REQUERIMENTO

Solicita destaque de Emenda para votação em sepa
rado.

Requeremos, consoante o art. 161, inciso I do Regimento
Interno, destaque. para votação em separado. da Emenda
n° 1 (§ 2° art. 18), do Senado Federal, ao Projeto de Lei
n° 8-F, de 1991, da Câmara dos Deputados, que "dispõe sobre
o regime jurídico dos portos organizados e das instalações
portuárias e dá outras providências".

Sala das Sessões, 27 de janeiro de 1993. -Deputado Luís
Eduardo, Líder do Bloco Parlamentar, (PFLlPDS/PTBIPRNI
PDC/PLlPSC/PRSIPSD/PRONA).

REQUERIMENTO

Solicita destaque de Emenda para votação em sepa
rado.

Requeremos, consoante o art. 161, inciso I, do Regi
mento Interno, destaque, para votação em separado, da
Emenda n° 2, do Senado Federal, ao Projeto de Lei n° 8-F,
de 1991, da Câmara dos Deputados que "dispõe sobre o regi
me jurídico dos portos organizados e das instalações portuárias
e dá outras providências".

Sala das Sessões, 27 de janeiro de 1993. - Deputado
Luís Eduardo, Líder do Bloco Parlamentar (PFLlPDSIPTBI
PRN/PDC/PLIPSC/PRS/PSD/PRONA).

REQUERIMENTO

Solicita destaque de Emenda para votação em sepa
rado.

Requeremos, consoante o art. 161, inciso I, do Regimento
Interno, destaque, para votação em separado, da Emenda
n9 3, do Senado Federal, ao Projeto de Lei n° 8-F, de 1991,
da Câmara dos Deputados, que "dispõe sobre o regime jurí
dico dos portos organizados e das instalações portuárias e
dá outras providências".

Sala das Sessões, 27 de janeiro de 1993. - Deputado
Luís Eduardo, Líder do Bloco Parlamentar (PFLlPDSIPTBI
PRN/PDC/PLIPSClPRS/PSD/PRONA).

REQUERIMENTO

Solicita destaque de Emenda para votação em sepa
rado.

Requeremos, consoante o art. 161, inciso I, do Regimento
Interno, destaque, para votação em separado, da Emenda
n° 4, do Senado Federal, ao Projeto de Lei n9 8-F, de 1991,
da Câmara dos Deputados, que "dispõe sobre o regime jurí
dico dos portos organizados e das instalações portuárias e
dá outras providências".

Sala das Sessões, 27 de janeiro de 1993. - Deputado
Luís Eduardo, Líder do Bloco Parlamentar (PFLlPDSIPTBI
PRN/PDC/PLIPSC/PRS/PSD/PRONA).

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos Depu
tados

Na forma do disposto no art. 161, inciso 11, alínea e,
do Regimento Interno desta Casa, requeiro a Vossa Exce
lência destaque para fins de rejeição do caput do art. 18 cons
tante da Emenda n9 1, do Senado Federal, ao Projeto de
Lei n9 8-F/91 , que "Dispõe ,sobre o regime jurídico da explo
ração dos portos organizados e das instalações portuárias e
dá outras provi~ncias". ' , ,

Sala das S~sões, 27 d,e japeiro de 1993. - Aécio de
Borba.
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Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos Depu
tados

Na forma do disposto no art. 161, inciso TI, alínea e,
do Regimento Interno desta Casa, requeiro a Vossa Exce
lência destaque para fins de aprovação do § l° do art. 18
constante da Emenda n9 1, do Senado Federal, ao Projeto
de Lei n9 8-F/91, que "Dispõe sobre o regime jurídico da
exploração dos portos organizados e das instalações portuárias
e dá outras providências".

Sala das Sessões, 27 de janeiro de 1993. - Aécio de
Borba,

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos Depu
tados

Na forma do disposto no art. 161, inciso 11, alínea e,
do Regimento Interno desta Casa, requeiro a Vossa Exce
lência destaque para fins de rejeição do § 2~ do art. 18 constante
da Emenda n9 1, do Senado Federal, ao Projeto de Lei n9

8-F/91, que "Dispõe sobre o regime jurídico da exploração
dos portos organizados e das instalações portuárias e dá outras
providências".

Sala das Sessões, 27 de janeiro de 1993. - Aécio de
Borba.

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos regimentais, destaque para vo

tação em separado, do caput e § 2" do art. 18 da emenda
constante da Emenda n9 1 do Senado Federal ao Projeto de
Lei nQ 8-F de 1991.

Sala das Sessões, 27 de janeiro de 1993. -Carlos Santana
- Genebaldo Correia - Sandra Cavalcanti - Luiz Carlos
Hauly - Roberto Freire - Gastone Righi - Sergio Arouca
- Beto Mansur - Aldo Rebelo - Koyu lha - Adroaldo
Streck - Jones Santos Neves.

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - O Senado Fede
ral ao apreciar o projeto, ofereceu ao mesmo e vou submeter
a votos as seguintes:

EMENDAS
(Ressalvados os destaques)

EMENDA N° 1
(Corresponde a Emenda n" 120 - Plenário)

Dá nova redação ao caput do art. 18, acrescentando-lhe
os §§ 19 e 2°

"Art. 18. Em cada porto organizado será consti
tuído um órgão gestor da mão-de-obra do trabalho
portuário avulso, que será formado paritariamente por
representantes de trabalhadores e tomadores de servi
ços, dele participando um representante do poder pú
blico, com função conciliadora e arbitral, com as se
guintes finalidades:

§ l° No caso de vir a ser celebrado contrato,
acordo ou convenção coletiva de trabalho entre traba
lhadores e tomadores de serviços, este precederá o
órgão gestor a que se refere o caput deste artigo e
dispensará a sua intervenção nas relações entre capital
e trabalho no porto.

§ 29 No caso de o concessionário do porto ser
pessoa jurídica de direito privado, o representante do
Poder Público será indicado pelo Ministro dos Trans
portes."

EMENDA N~2

(Corresponde à Emenda n9 121 - Plenário)

Onde houver a expressão "Convenção ou Acordo Cole
tivo de Trabalho", substitua-se pela expressão "Contrato,
Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho".

EMENDA N° 3
(Corresponde à Emenda no 122 - Plenário)

Acrescente-se o seguinte art. 32, renumerando-se os de
mais:

"Art. 32. Os Conselhos de Autoridade Portuá
ria (CAP) instituirão Centros de Treinamento Profis
sional destinados a formação e aperfeiçoamento de pes
soal para o desempenho de cargos e o exercício de
funções e ocupações peculiares às operações portuárias
e suas atividades correlatas. "

EMENDA N9 4
(Corresponde às Emendas nos 123 e 124 - Plenário)

Acrescenta-se às Disposições Transitórias o seguinte ar
tigo:

"Art. Na falta de Contrato, Convenção ou
Acordo Coletivo de Trabalho, deverá ser criado o ór
gão gestor a que se refere o art. 18 no nonagésimo
dia a contar da publicação desta lei."

o Sr. Luiz Salomão - Sr. Presidente, peço a palavra
coroa Líder.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. LUIZ SALOMÃO (Bloco Parlamentar Democrá
tico - RJ. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, requeiro
a V. Ex~ a verificação de votação.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Nobre Depu
tado, é intempestivo o pedido de V. Ex~ O Presidente conduziu
com lentidão a apregoação da nova matéria, tendo o cuidado
de não atropelar a deliberação, para assegurar a oportunidade,
mas, já tendo apregoado a votação das emendas, não poderia
acolher o pedido de verificação.

O SR. LUIZ SALOMÃO - Sr. Presidente, só lamento
o caráter antidemocrático desse requerimento, que impede
que se discuta matéria tão importante e relevante. Devido
à forma atropelada como se votou esse requerimento, não
se pôde fazer a verificação.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa, com
preendendo a relevância da matéria, assegurará a cada parti
do, no encaminhamento e na orientação de suas bancadas,
a oportunidade de discutir a matéria, considerada a sua com
plexidade.

O Sr. José Carlos Aleluia - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (Bloco Parlamentar
- BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, V. Ex~

vai colocar em votação as emendas, ou o parecer do Relator?
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o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Vou colocar
em votação as emendas do Senado, ressalvados os destaques
que incidem sobre elas.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presidente, havia
um acordo para que se votasse o parecer do Relator, favorável
às Emendas nç05 2, 3 e 4, e ao § 19 do art. 18 da Emenda
n9 1. Assim, nós teríamos apenas um destaque.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - O destaque
do Relator contempla a hipótese da apreciação em separado
do § 19 do art. 18.

Destacam-se o caput e o § 29, votando-se em globo o
§ 19 do art. 18 da Emenda n9 1, e demais emendas.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Pela aprovação do
§ 19 do art. 18, como proposto na Emenda n9 1.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - O parecer é
pela aprovação das Emendas n9'2, 3 e 4, e do § 19 do art.
18.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Exatamente, Sr.
Presidente. Esse foi o acordo. Todos os partidos são favoráveis
a isso.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Está esclare
cido. V. Ex· como Líder terá oportunidade de votar.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Em votação
as emendas do Senado.

O parecer do Relator é pela aprovação das Emendas
n9' 2, 3 e 4, e estará aprovado, se o voto do Plenário acompa
nhar o Relator, o § 19 do art. 18. O restante da Emenda
n9 1 será votado destacadamente.

O Sr. Roberto Freire - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex·
a palavra.

O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco Parlamentar Demo
crático - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
parece-me que esse relatório está consubstanciado por um
amplo acordo, se não totalmente, ao menos quanto às emen
das do Senado. As pessoas, aqui, estão-se precipitando. Preci
samos, neste momento, de muita tranqüilidade, para discutir
o assunto com seriedade. Não vou dizer que houve acordo
generalizado. Houve um grande acordo em tomo do relatório
do Sr. Deputado José Carlos Aleluia. O relatório apresentado
por S. Ex· é fruto de um acordo. A discordância é exatamente
quanto ao caput do art. 18 da Emenda n° 1do Senado, matéria
destacada. Portanto, houve acordo, e o Líder do Governo
nada está dizendo em contrário.

Vamos divergir no que se refere ao caput e ao § 29 do
art. 18 da Emenda n9 1 do Senado Federal. O restante é
fruto de um grande e muito importante acordo, conforme
quero ressaltar, porque, em se tratando de matéria dessa natu
reza, houve um avanço em relação ao último grande acordo
feito na Câmara. O que foi acrescentado pelo Senado e que
quero aqui salientar, pois me parece uma grande conquista
para o futuro das relações entre capital e trabalho no Brasil,
foi o contrato coletivo de trabalho.

Nesse sentido, manifesto-me favorável ao relatório apre
sentado. Portanto, o voto do Governo é "sim", ressalvados
os destaques.

O SR. GENEBALDO CORREIA (Bloco Parlamentar De
mocrático - BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,

como disse o Líder do Governo, houve acordo parcial, e o
PMDB o acompanha, pois dele participou. Voto, conseqüen
temente; de acordo com o Relator, ressalvado o destaque
referente ao caput do art. 18 e ao seu § 2°

O SR. LUÍS EDUARDO (Bloco Parlamentar - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, votamos sim, ressalvado
o destaque. Queremos, neste instante, fazer referência ao
belo trabalho realizado pelo Deputado José Carlos Aleluia.

O SR. GASTONE RIGHI (Bloco Parlamentar - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do PTB
votará favoravelmente às Emendas n9' 2, 3 e 4 e ao § 19 do
art. 18 da Emenda n9 1. E reserva-se ainda o direito de encami
nhar a votação do destaque referente à Emenda n9 1. Neste
instante, é o .que desejo declarar.

O SR. FERNANDO CARRION (Bloco Parlamentar 
RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança
do PDS vota "sim" às Emendas n9S 2, 3 e 4 e o § 10 do
art. 18 da Emenda n9 1, ressalvado o destaque referente ao
caput do art. 18 e ao seu § 2°

O SR. JOSÉ SERRA (Bloco Parlamentar Democrático
- SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB
votará "sim", ressalvados os destaques, nos termos do acordo
amplo já feito.

O SR. JONES SANTOS NEVES (Bloco Parlamentar 
ES. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PL vota
"sim", ressalvado o destaque, e acompanha o PTB, ou seja,
também fará pronunciamento específico no que diz respeito
ao caput e ao § 29 do art. 18.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa assegu
rará o direito à manifestação quanto ao destacado, que certa
mente é o ponto mais polêmico. Por isso, apelo para os Srs.
Deputados no sentido de que, nesse momento, a orientação
seja a mais breve possível. Terão garantida a palavra os Srs.
Líderes.

O SR. ROBERTO FRANCA (Bloco Parlamentar Demo
crático - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o Partido Socialista vota "sim", fazendo suas as manifestações
do PL e do PTB no sentido de reservar a si o direito de
discutir o destaque.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa assegu
rará essa oportunidade. Como vota o PC do B?

O SR. ALDO REBELO (Bloco Parlamentar Democrático
- SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PC do
B vota "sim", ressalvados os destlfques.

O SR. BETO MANSUR (Bloco Parlamentar Democrático
- SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT
vota "sim", ressalvados os destaques.

O SR. CARLOS SANTANA (Bloco Parlamentar Demo
crático - RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o PT vota "sim", ressalvados os destaques.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (Bloco Parlamentar
- BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
vota "sim", ressalvados os destaques.

O SR. SIDNEY DE MIGUEL (Bloco Parlamentar Demo
crático - RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o Partido Verde vota("sim",) ressalvados os destaques.
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o SR. LUIZ CARLOS HAULY (Bloco Parlamentar PSTR
- PRo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
Parlamentar PSTR vota "sim, ressalvados os destaques.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Continuam em
votação as emdas do Senado, nos termos do parecer do Rela
tor, ressalvados os destaques. (Pausa.)

Aprovadas.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Vota-se, a se
guir, a matéria destacada.

O Sr. José Carlos Aleluia - Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (Bloco Parlamentar
- BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, retiramos
os destaques apresentados pelo Bloco Parlamentar, assinados
pelo Líder Luis Eduardo, exceto aqueles relativos ao § 29

e ao caput e do art. 13.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Sobre a mesa,
requerimento de destaque de cujo teor o Sr. Secretário dará
conhecimento ao Plenário.

É lido o seguinte:

Senhor Presidente, requeremos, nos termos regi
mentais, destaque para votação em separado, do caput
e § 2° do art. 18 da emenda constante da emenda n9

1 do Senado Federal ao Projeto de Lei n9 8-F de 1991.
..Art. 18. Em cada porto organizado será consti

tuído um órgão gestor da mão de obra do trabalho
portuário avulso, que será formado paritariamente por
representantes de trabalhadores e tomadores do servi
ços, dele participando um representante do poder pú
blico, com função conciliadora e arbitral, com as se
guintes finalidades:

§ 2Q No caso de o Concessionário do porto ser
pessoa juridica de direito privado, o representante do
Pode rPúblico será indicado pelo Ministro dos Trans
portes."

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Como votam
os Srs. Líderes?

O SR. ROBERTO FRANCA (Bloco Parlamentar Demo
crático - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o Partido Socialista Brasleiro tem o seguinte entendimento:
encaminhará a votação no sentido de se aprovar a Emenda
do Senado Federal.

Toda a Nação, neste momento, está voltada para a vota
ção do que se convencionaou chamar de projeot de moder
nizaçã dos portos; por isso, para a decisão que deveremos
toamr, precisamos considerar a possibilidade de perder defini
tivamente a oportunidade de melhorar esse l?rojeto, que,.e~
bora doloroso para os trabalhadores, que tiveram perdas slgm
ficativas, poderá ainda ser viabilizado, se tivermos a sensibi
lidade de aproar a emenda que o aperfeiça, oriunda do Senado
Federal. A rejeição dessa emenda certamente levará a um
confronto que dificultará o entendimento para o efetivo pro
cesso de alteração das relações trabalhistas dos portos. Nesse
sentido, o Partido Socialista Brasileiro, tranqüilamente, faz
um apelo aos demais partidos para que aprovem a emenda,
a fim de viabilizar, com entendimento democrático, a comissão
paritária proposta no projeto do Senado.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (Bloco Parlamentar
- BA. Sem revisão do orador.) - Sr. PResidente, conforme
deixei claro no meu relatório, somos pela rejeição do destaque
relativo ao caput do art. 18 e ao § 29, porque conflita com
todo o espírito do proejto e, aprovado,.inviabilizaria a forma
ção do órgão gestor de mão-de-obra, mantendo-se, con'se
qüentemente, o monopólio dos sindicatos. Por isso, recomen
damos o voto "não".

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco Parlamentar
Democrático - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
peço a atenção do Plenário para a leitura da emenda, que
diz o seguinte:

"Emenda n° 1

Art. 18. Em cada porto organizado será consti
tuído um órgão gestor da mão-de-obra do trabalho
portuário avulso, que será formado paritariamente por
representes de empregados e tomadores de serviços,
dele participando um representante jdo Poder Público,
com função conciliadora e arbitral, com as seguintes
finalidades: ... "

Isso restabelece o monopólio dos sindicatos? Como, se
estamos falando da convenção coletiva e de um órgão ~stor

com paridade entre empresários e trabalhadores e com áTbitro
indicado pelo Poder Público? Onde está o monopólio do sindi
cato? Não há monopólio. Os trabalhadores perderam os dire
tos trabalhistas e o monopólio que detinham sobre a organiz
çaão do trabalho.

O que se cria aqui é um órgão gestor que, necessaria:
mente, tem de ser paritário, porque, se não houver contrato
coletivo, as novas condições de trabalho terão de ser cons
truídas em negociatas, em parcerias. Vamos apostar na parce
ria de trabalho, no cotidiano do porto, e não na concepção
de um novo monopólio, que é o do intermediário da mão-de
obra. Estaríamos acabando com o monopólio do sindicato
para estabelecer o monopólio do "gato", do intermediário
que existe no interior do porto.

Vamos viabilizar a transição, a modernização necessária
no porto com gestão democrática, com paridade, parceria
e melhores condições de trabalho.

O SR. FERNANDO CARRION (Bloco Parlamentar 
RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDS, pensan
do na criação de mais de um milhão de empregos no País,
pensando nos agricultores, nos exportadores, que são espo
liados pela manutenção do status quo atual, recomenda, junta
mente com o Bloco e com o Relator, Deputado José Carlos
Aleluia, o voto "não" ao caput do art. 18, bem como ao
§ 2Q do mesmo artigo.

O SR. GASTONE RIGHI (Bloco Parlamentar - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, farei
breve encaminhamento da votação da matéria destacada, por
que é realmente aqui que se situa o conflito entre as várias
correntes de pensamento.

Quero dizer a V. Ex~' que aqueles que entendem de portos
reputam esse projeto de regulamentação portuária um dos
piores monstrengos já elaborados nesta Casa Legislativa. Mas
isso não está mais em discussão. As forças ditas empresariais
trocaram um único intermediário remunerado de mão-de-obra
por quatro intermediários, com o que se vai encarecer o custo
da operação portuária.
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O que está em discussão é uma emenda vinda do Senado.
E o que diz essa emenda? Aqui, na Câmara, quando votarmos,
ao apagar das luzes de uma sexta-feira, com ausência de todos
os q~e mais participaram dos debates, aprovaremos uma ver
dadeIra aberração: a criação de um órgão para o que se cha
mou de gestão de mão-de-obra, para disciplinar as relações
de trabalho nos portos, entre operadores de carga e descarga
e os trabalhadores avulsos. Esse órgão gestor de mão-de-obra,
que vai registrar os trabalhadores, demiti-los ou cancelar regis
tros, contratar ou descontratar, fixar jornadas, enfim, aplicar
até medidas disciplinares, esse organismo será dirigido por
um único lado da relação trabalhista, ou seja, pelo operador
de carga e descarga.

Imaginem um órgão judicante, cujo juiz seja parte envol
vida na relação a ser julgada. Pior ainda, seria o mesmo que
entre duas pessoas haver um litígio e uma delas dizer: vamos
litigar, e o juiz desse litígio serei eu. É uma aberração jamais
vista e claramente inconstitucional.

O Senado Federal, ao se aperceber disto, teve a sensibi
lidade de estabelecer que esse organismo judicante seja forma
d~ paritariamente pelos trabalhadores e pelos operadores,
alIas, melhor do que os operadores, os tomadores de mão-de
obra, o que envolve aqueles que, esses sim, deveriam ser
beneficiados, os exportadores e os importadores, que são os
verdadeiros usuários do porto, aqueles que querem o baratea
mento do custo da operação portuária. E assim, nesse órgão
paritário, haveria um delegado para o desempate, podendo
fazê-lo com o senso de justiça. Estamos julgando, no momen
to, se este órgão deve ter ou não, paridade de representação.

O pior é que alguns estão dizendo que o empresário
quer, ele próprio, dirigir esse organismo judicante. É mentira.
Quem vai dirigir é um operador de carga e descarga. Saibam
V. Ex~' que operador de carga e descarga não é empresário,
é intermediário de mão-de-obra. É Gato, com letra maiúscula,
gato em toda a extensão do termo e sem aspas, gato, ave
de rapina, que haverá de, permanentemente, roubar de um
lado o suor dos trabalhadores e do outro a bolsa desses ditos
empresários exportadores e importadores. Estes continuarão
sendo ~ otários a serviço daqueles exploradores da mais valia
e dos portos brasileiros. Entregou-se a esse operador o disceT
~imento e a responsabilidade pelo órgão de julgamento..$
Isto o que se acabou fazendo.

O que estamos querendo, e já o dissemos, é que haja
contrato coletivo de trabalho. Ora, se houver dúvida no con
trato, o órgão judicante, que deve julgar as relações, há de
ter representação dos trabalhadores. Do contrário, não funcio
nará, e nunca teremos harmonia. Se todos querem o desenvol
vimento harmônico das relações entre capital e trabalho, have
rão de querer participação dos trabalhadores, porque sem
ela jamais teremos justiça ou paz social.

Portanto, votarei "sim" a essa emenda, advertindo, no
entanto, que, por orientação do Líder do meu partido, haverá
para a bancada liberdade de voto. Apesar disso, recomendo
aos meus companheiros que acompanhem o meu voto, pois
é o mais justo, é o mais sereno, ~ o mais equilibrado. (Palmas.
Manifestações nas galerias.)

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Casa e a
Mesa recebem sempre com muita satisfação as pessoas que
ocupam as platéias para acompanhar os nossos trabalhos, mas
as manifestações dos visitantes não são permitidas pelo Regi
mento Interno. Peço a todos que acompanhem os trabalhos
em silêncio.

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Fernando Carrion.

O SR. FERNANDO CARRION (Bloco Parlamentar 
RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, apelo para
que V. Ex' acione as campanhias e, utilize todos os meios
possíveis para chamar os colegas Deputados ao plenário, para
assegurar o elevado quorum de 465 Parlamentares que já
declinaram presença no quadro. A matéria é extremamente
relevante, e será perigoso se o quorum não for confirmado.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Concedo a pala
vra ao Sr. Deputado Beto Mansur.

O SR. BETO MANSUR (Bloco Parlamentar Democrático
- SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Depu
tados, peço a atenção da Casa, porque este é o projeto mais
importante que vamos votar nesta legislatura. Os portos brasi
leiros movimentam 95% das importações e exportações deste
País, e hoje, precisamente agora, os portos começam a parar.
A relação entre o capital e o trabalho vai ser muito difícil
se aprovarmos esse projeto como está apresentado pelo Re
lator.

Nunca, neste País, a imprensa lutou tanto contra o traba
lhador portuário como faz agora, ao defender esse projeto.
O empresariado está fazendo seu lobby há muito tempo para
aprovar o projeto da maneira que quer. Na verdade, o empre
sariado criou a imagem de que o trabalhador possuía o mono
pólio da mão-de-obra e de todo o porto. Com a mudança
que se propõe, os monopolizadores dos portos brasileiros se
rão os grandes empresários deste País. O PDT tem posição
firmada contra isso.

Comunico a todos que recebi uma série de informações
do ex-Ministério da Infra-Estrutura, do Governo do ex-Presi
dente Collor, que mostram - são dados oficiais - os custos
portuários no Brasil e em outros portos do mundo desenvol
vido. A imprensa, de modo geral, veicula, não só para a
população brasileira, mas principalmente para os Deputados
e Senadores a errônea idéia de que o Brasil tem custos portuá
rios mais elevados do que outros países.

Quero ressaltar alguns dados comparativos. Um container
exportado no Brasil tem um custo médio de 169 dólares, no
porto de Hamburgo, verifica-se um custo médio de 174 dóla
res. Se compararmos os preços dos produtos siderúrgicos entre
os diversos portos do mundo, altamente industrializados e
capacitados em maquinário, e os portos brasileiros, veremos
que aqueles têm muito mais produtividade, mas seus custos
também são altos.

Então, SI. Presidente e Srs. Deputados, é importante
que neste órgão gestor de mão-de-obra - essa é a parte
importante do projeto - haja, paridade. tanto com relação
ao empresariado como aos trabalhadores. Se queremos uma
relação de trabalho moderna neste País, se queremos um con
trato coletivo que faça com que o empresariado ganhe o seu
dinheiro e que o trabalhador também melhore o seu padrão
de vida, devemos aprovar as emendas do Senado Federal.

O SR: PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Com a palavra
o nobre Deputado Aldo Rebelo, do PC do B.

O SR. ALDO REBELO (Bloco Parlamentar Democrático
- SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr'" e Srs.
Deputados, honrados trabalhadores portuários do nosso País,
recomenda-se, antes de mais nada, que se dê um esclareci
mento com relação à votação anterior. Não houve amplo nem
geral acordo; pelo contrário, o que houve na votação anterior
foi a imposição de um projeto. Já tendo sido ele votado nesta
Casa e no Senado Federal, não nos restava outra alternativa
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se não votar "sim" às emendas que o relator, sem nenhuma
generosidade, acolheu.

Sr. Presidente, privatizam-se os portos do nosso País em
nome da modernidade; privatizam-se os portos em nome da
livre iniciativa. Entre os interessados neste movimento, sob
o patrocínio dos monopólios, inclusive dos meios de comuni
cação, encontra-se destacado grupo nacional ligado à side
rurgia e que recentemente comprou a Companhia Siderúrgica
do Nordeste, sua única concorrente naquela grande região
do nosso País, e a fechou, em nome da livre concorrência.
Falo do Grupo Gerdau, um dos patrocinadores da campanha
antipatriótica de privatização dos portos.

Está claro que os trabalhadores foram despojados de to
dos os seus direitos históricos. Todos os artigos da CLT que
asseguravam direitos e prerrogativas aos trabalhadores, sem
uma única exceção, foram revogados. Mas eles não querem

.apenas a rendição dos trabalhadores, querem o massacre.
Mesmo estando o trabalhador vencido e submetido, querem
decepar-lhe a cabeça para que não fique qualquer réstia ou
qualquer sombra de direitos e garantias. O que é a gestão
que se propõe no acordo aprovado unanimemente no Senado,
se não simplesmente a representação igualitária e democrática
dos trabalhadores, dos empresários, com a presença ,de um
representante do Governo?

Sr. Presidente, sabemos que nesta Casa, em muitos mo
mentos, foram dadas demonstrações de maturidade, de patrio
tismo. Nessas circunstâncias, para que não tenhamos que man
char esta lei com o sangue dos portuários - temos absoluta
certeza de que esses trabalhadores vão resistir - apelamos
para o bom senso, para o espírito cívico dos Srs. Deputados
no sentido de que apenas reafirmem, aqui, aquilo que o Sena
do da República, de maneira madura, aprovou e enviou como
emenda esta Casa.

É este apelo que fazemos aos nobres colegas, em nome
do PC do B, como última alternativa que pode, se não salvar,
pelo menos evitar conseqüências mais drásticas de um projeto
que, por si só, é nocivo aos trabalhadores, ao País e ao nosso
futuro.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Concedo a pala
vra ao Sr. Deputado Jones Santos Neves, pelo Partido Liberal.

O SR. JONES SANTOS NEVES (Bloco Parlamentar 
ES. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs.
Deputados, o Partido Liberal quer deixar muito bem marcada
a sua posição com relação ao art. 18 e ao seu § 29

Pessoalmente, temos uma participação muito direta nas
soluções tripartites, integramos mesmo o Conselho da Organi
zação Internacional do Trabalho, que se especializa no traba
lho em todo mundo e'adota todas as suas decisões grifadas
no princípio do tripartismo. Temos, portanto, que ser favorá
veis a uma solução de gestão da qual participem proporcional
e racionalmente as três partes. Todavia, o que devemos consi
derar com relação ao art. 18 e ao seu § 29 é exatamente
o fato que pior que uma solução tripartite é uma falsa solução
tripartite.

Sem dúvida nenhuma, o dispositivo proposto pelo Senado
corresponde a uma falsa solução tripartite, porque o caput
do art. 18 evidencia realmente um desequilíbrio no tripartismo
e coloca nas mãos do Governo decisões que deveriam estar
sendo negociadas entre o trabalhador e o empregador. Da
livre negociação no trabalho deveriam nascer as decisões. Não
é o que ocorre com a inclusão de um árbitro ou um conciliador
que são designados exclusivamente pelo próprio Ministro dos
Transportes. Ou seja, no caput do art. 18 interfere o poder

público num verdadeiro tripartismo e no § 29, no caso exata
mente de o concessionário ser uma pessoa de Direito Privado,
o Estado invade essa posição de Direito Privado e coloca
o Ministro dos Transportes como última instância para resol
ver as pendências.

Assim sendo, Sr. Presidente, e tendo que defender o
verdadeiro liberalismo, que é o liberalismo social, o Partido
Liberal não pode colocar-se em outra condição se não a de
se pronunciar contra esse dispositivo, contra o art. 18, contra
o seu § 29 , recomendando, portanto, à bancada que vote
"não". Fazemos um apelo a todos os companheiros no sentido
de que realmente referendem esta posição do Partido Liberal.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Com a palavra
ao nobre Deputado Sérgio Arouca.

O SR. SÉRGIO AROUCA (Bloco Parlamentar Demo
crático - RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
peço aos companheiros e companheiras que se encontram
neste plenário que tenham consciência de que o que oDepu
tado Aldo Rebelo previu já está ocorrendo no Rio de Janeiro,
neste momento. Nas ruas daquela cidade está acontecendo
um enfrentamento entre os trabalhadores do porto e a polícia,
e já correu o sangue do trabalhador. Trabalhadores foram
baleados agora, segundo informações que nos estão chegando.

Sr. Presidente, estamos fazendo uma reforma no Estado
brasileiro, votando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação,
a regulamentação de dispositivo constitucional que trata da
reforma agrária e o projeto que dispõe sobre a reorgànização
do funcionalismo público. Estamos tentando fazer deste um
Estado moderno. E quais são os princípios do Estado moder
no? Nem é o monopólio do controle do trabalho pelos traba
lhadores, nem o controle do monopólio do empresariado sobre
a organização do trabalho. O que está sendo colocado nesse
projeto é a possibilidade de um acordo coletivo entre partes
que têm interesse em que o porto funcione, seja produtivo,
tenha qualidade e em que se possa estabelecer um acordo
coletivo de trabalho. Este é o grande avanço: retira-se o Esta
do e coloca-se para os dois lados a possibilidade de acordo.

Mas o art. 18 estabelece, além disso, a possibilidade do
controle social. Qualquer manual de administração moderno,
Sr. Presidente, considera que modernidade é a possibilidade
de o trabalhador ser co-responsável pela qualidade e pela
produtividade do seu trabalho, de ele se envolver no processo
de trabalho. Ali está simplesmente proposto um órgão colegia
do, paritário, no qual os trabalhadores e empresários possam
estabelecer um acordo. Isso, simplesmente, quando não for
possível estabelecer o contrato coletivo. Só depois disso é
que entra o órgão gestor. E o Estado, afastado, só entra
na circunstância em que esse órgão gestor participe com um
terço.

Há mais modernidade do que isso? Há mais limitação
do Estado do que isso? Há mais oportunidade para que as
classes se encontrem? Há mais possibilidade de que nesse
espaço se estabeleça o consenso, o entendimento? Mas parece
que a elite brasileira e uma parte do empresariado brasileiro
só aceitam o entendimento quando estão em posição superior
à dos trabalhadores. E vão para o conflito, estão provocando
o conflito na cidade do Rio de Janeiro. O que está ocorrendo
naquela cidade, S~' e Srs. Deputados, vai ser a rotina nos
portos deste País. Não vai haver entendimento, porque esse
órgão gestor é autoritário, não é moderno, é atrasado, é o
monopólio do empresariado.

Assim, S~ e Srs. Deputados, para que não continuem
ocorrendo e não se transformem em rotina os fatos que estão
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acontecendo no Rio de Janeiro e para que possa haver o
entendimento, a conciliaç~o entre capital e trabalho, amoder
nização, é fundamental que o- que foi aprovado no' Senado
Federal, com sabedoria, serenidade por todos os,15ãrtidós,
seja referendado por esta Câmara dos Deputados. í

O Partido Popular Socialista vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Como votam
os Srs. Líderes?

O SR. ODELMQ LEÃO (Bloco Pa:rlanient~r ---: MG. Sem
revisão do oradpf.) -'- Sr. Presidente, o PRN vota "não'~.

O SR. FERNANDO CARRIQN (Bloco Parlamentar 
RS. Sem revisão do orador.) -,Sr. Presidente, o PDS vota
"não". .,

O SR. SIDNEY DE MIGUEL (Bloco Parlamentar Demo
crático - RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o Partido V~i-de' vQtá "~~m':..

. O Sr. José Serra -.' Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinlieiro)- Tem V.Ex~
a palavra. " '

, O SR. JOSÉ SERRA (Bloco Parlamentilr Democrático
- SP. Sem revisão do orador.) ~ Sr. Presidente, estamos
conversando, e há possibilidade de acordo. feço a V. Ex~

um, prazo de,dois minutos.

O Sr. Koyu lha''':'''' Sr.Presidente, peço a palavra pela
ordem. ' ,

aSR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro)' - Tem V: Ex!
a palavra. ' ' ,

, O SR. KOYU IHA (Bloco, Parlamentar De1110crático 
SP. Semrevisão do orador.) - Sr.Presidente, aproveitando
o ensejo da votação deste projeto de interesse dos portuários,
gostaria de fazerclhes uma homenagem, já que amanhã é co
memorado o dia nacional da classe.

, Entre os membros da bancada do PSDB há uma divergên
cia, razão por que ainda não' chegamos 'ao consenso. 'Com
toda a liberalidade na discussão 'deste projeto, conseguimos
que a classe trabalhadora fizeSse' concessões' no sistema de
pnvatização, na monopolização da mão-de-obra:' Entretanto"
quando se trata das relações trabalhistas entre capital e'traba
lho, pede-se para' que a classe trabalhadora não'mantenha
a paridade na discussão' da gestão da mão-de-obra.

Pessoalmente, entendo que modernidade na relação capi
taHrabalho é tirar ó preconceito de que exista, ,por parte
dos trabalhadores, a tentativa de explorar pura e simplesmente
o capital. Muito pelo contrário, a classe trabalhadora brasileira
hoje' está amadurecida e tem a consciênci:a tranqüila de que
a eficácia dos serviços portuários depende também da eficácia
dos trabalhos burocráticos das empresas estatais.

Estabelece-se entre os portos privados e os estatais uma
cOncorrência a nível de tarifa. Amanhã, aprovado este proje
to, irão dizer que o custo portuário caiu, o que não é verdade,
porque se passa a dragagem, que hoje está embutida no custo
ta:rifário, para ônus do Tesouro Nacional e tira~se a ATP,
que se recolhe também das atividades portuárias, diminuindo
essencialmente o preço da tarifa.'

Portanto, não é simplesmente uma vitória imposta pela
classe empresarial. Pelo contrário, é a consciência desses tra
balhadores que permitirá eficácia e a parceria que chamamos
de modernidade e justiça social.

Em homenagem ao Dia Nacional dos Portuários, que
se comemora amanhã, gostaria que a Casa refletisse, votando
pela justiça social neste País. .

O Sr. Luiz Salomão - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. LUIZ SALOMÃO (Bloco Parlamentar Democrá
tico- RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, tendo
surgido uma proposta do ilust~e Relator, Deputa;do Jos~ Caro,
los Aleluia, queria solicitar ay Ex~ que suspendesse por
cinco minutos a sessão, a fim de que pudéssemos avaliá-la.
, Peço aos impacientes que assumam as suas responsabi
lidades ,e. dêem oportunidade para se discutir uma propostà
de última hora apresentada pelo ilustre Rel,ator, ,que teve
a boa vontade de formulá-la.

Sr. Presidente, é o apelo que faço a V. Ex~

, O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Peço a atenção
do Plenário. , ',' '
: sé a Mesa perceber a possibilidade de um entendiniento;

certamente ganharemos tempo. Uma votação simbólica nos
dará uma grande economia de tempo em comparação com
uma votação em que há conflito. Se houver espaço para o
entendimento, ele se expressará na manifestação dos demais
Líderes. É claro que o entendimento requer uma base signifi
ca~iva. Vou escutar os Líderes.

O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco Parlamentar Demo
crático - PE. Sem revisão do'orador.) - Sr. Presidente,
gostaria de dizer que este assunto não pode 'esgotàr~se 'na
base da política de confronto. Já basta o conflito que existe
'nas í:uàs. Esta Casa sempre se pautou pela possibilidade do
diálogo e da negociação de grandes acordos na undécima horá.
Portanto, é aconselhável que se 'esgotem todas as possibi
lidades de acordo. Isso é sempre melhor para o País do que
o mínimo conflito ,que possa haver aqui.

! Então, acho que nada se vai perder, ,porque não 'é tempo
de'se perder. Se não houver acordo é que se poderá perder
uma ,grande oportunidade de se encontrar uma melhor solu
ção, dentro da reàlidade que aí está, para a questão dos'Portqs
brasileiros. '

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Deputado Luiz
Eduardo, há possibilidade de haver algum entendimento? A
Mesa será sensível à idéia de um acordo, desde que perceba
que há uma possibilidade real de ele ocorrer. Do contrário,
o Plenário deliberará pelo voto. Mas repito: se houver uma
real 'posSibilidade de entendimento, a Mesa gostaria de ava
liá-la:

Corifesso que não me seduz a idéia de suspender os traba
lhos, elp face do elevado quorum'que estamos assegurandó.
O Plenário quer votar. Seria uma homenagem última ao enten
dimento por não mais de 5 minutos. São 20h59min, e reabri
ríamos a sessão as 21h5min, impreterivelmente.

Talvez fosse interessante, sem suspender os trabalhos,
conceder a palaVia a um orador favorável ao projeto e a
outro contrário a ,ele, enquanto os ,Líderes conversam.

O Sr. Luís ~duardo - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra."
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o SR. LUÍS EDUARDO (Bloco Parlamentar - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de fazer um
apelo ao Bloco Parlamentar no sentido de que permaneça
em plenário e aos Deputados que se encontram nos seus gabi
netes no sentido de que venham ao plenário, porque esta
matéria é da maior importância, e, na verdade, o que o Plená- ,

, rio deseJa é votar. •. ,
Portanto, naturalmente, não somos contra a possibilidade

de entendimento, pois isso seria insensato. Entretanto, deseja
mos que haja brevidade para não perdermos o quorum que
temos hoje para deliberar ~obre esta matéria.

O Sr. Fernando Carrion - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem. ' "

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra. ',' . , ,

o SR. FERNANDO CARRION (Bloco Parlamentar 
RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, há 35 minutos
solicitei a V. Ex' que acionasse as campainhas para que todos
OS >Deputados que estivessem nos corredores ou nos gabinetes
se dirigissem ao plenário, a fim de que pudéssemos ter o
quoru~ de 465 Parlamentares. Volto a fazer o apelo a V.
Ex', para evitar que a Casa se' esvazie. ' ,

, O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - As campainhas
estão aCionadas. V. Ex' foi atendido.

O SR. PRESIDENTE. (Ibsen Pinheiro) - A Mesa pede
.a,<;ompre~ns.ão do'Plenáiió para ri último eSforço do entendi-
~~. , '

, , '.' Suspendo.Qs trabalhos até as 21h5inin. Os trabalhos estão
,~usMI1s~s P?r cinconünutds:' ' .

Peço a todos que permaneçam no plenáno e aos Líperes
que dêem pom aproveita~ent('!a esses cinco minutos, produ
zindo um acordo ou dele desistindo, para 9ue o Plenário deli-
oore. '

Os trabalhos estão suspensos até às 21h5min.

,OSR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) -:-EstãoTl'lál;>ertos
os trabalhos.

Como votam os Srs. Líderes?
"t '.• " ' ... ,

O SR. LUÍS EDUARDO (Bloco Parlamentar -:- BA., Sem
revilião do orador.) -Sr. Presidente, houve tentativa de acor
do. Já,que isst> não oC()J;reu, gostaria de'lembrar aos Depu
tados do Bloco Parlamentar que o voto é ·"não".

O SR. FERNANDO CARRION (Bloco Parlamentlir 
RS. Sem, revisão do orador.) - Sr. Presidente, o I'DS vota
"não". '

O·SR; PRESIDENTE'(Ibsen Pinheiro) - VoU: pedir llos
partidos que já orientaram' suas bancadas que não o façam
'agora, Quando os Deputados estiverem sentados, poderão,
numa palavra só, reiteráI' li orientação de suas bancadas.

Mas falta o PSDB. Não falou ainda aUderança do PSDB.

O SR. JABES RmEIRO (Bloco Parlamentar Democrá
tico - BA. Sem revisão do orador.) - Sr., Presidente, enca
minho o voto "sim", registrando, no en~anto, divergências
na bancada do PSDB, o que significa que a questão está
em aoorto para os seus membros. ,,',.

O SR. CARLOS SANTANA (Bloc6"Parlamentar Demo
crático - RJ. Sem revisão do orador.) -'-'Sr. Prt1sidente,
o PT vota "sim".

O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco Parlamentar Demo
crático - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
pelo que se viu aqui, a base de sustentação do Governo tem
as mais variadas posições. No próprio Governo há posições
divergentes daquelas defendidas pelos que querem o acordo
inicialmente feito na Câmara.

Portanto, voltando ao projeto aprovado na Câmara dos
Deputados, o voto seria "não". Votarei "sim", mas o Governo
reconhece que pela divisão, da sua'base, qualquer deis votos,
"sim" ou "não", será respeitado.

O SR. LUÍS EDUARDO (Bloco Parlamentar - BA. Sem
revisão do orador.)- Sr, ~residente, o Bloco vota :'não".

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - O PDT já orien
tou sua bancada. Vou pedir ao PMDB, que ainda não o fez,
que o faça.

O SR. GENEBALDO CORREIA (Bloco Parlamentar De
mocrático - BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o PMDB participou intensamente dessas discussões, tanto na
priineira votação, na Câmara dos Deputados, quanto no Sena
do, e fez tentativas, também hoje, para chegar a um acordo.

, O próprio Governo, Sr. Presidente, ·não conseguiu, ter 'unidade
em relação a essa matéria. O seu Líder, eminente Deputado
Roberto Freire, vai encaminhar o, se~ voto, segu~do estou
informado, ou já encaminhou, favorável ao texto d9 Senado.
Já o Ministro dos Transportes, que é do meu partido, tem
uma posição favorável ao texto dá Câmara. Portárito; o Go
verno abre a questão em relação a esté assunto,pelà palavra
'do seu I:;íder. '"

Sr. Presidente, não' tive oportunidade de reunir a minha
bimcada,.porque não houve tempo. 'Somente,hoje começamos
a discutir esta matéria. Quando não.há 'discussão e, v.otação
na lllinha, bancad~, cOStuplO abrir a <J.uestão. E é o que faço
neste instante. Caçla Deputado do PMDB vai votar conforme
a sua consciência. (Palmas.) , ,

Alguns companheiros pediram-me que anunciasse meu
voto pessoal. Não vou fazê-lo. Quero ser leal a está -posição,
para que seja autêntica. Cada companheiro do PMDB 
repito - votará conforme sua consciência nesta questão, '

, , '.. .
• I \' ,~. , .,; ,.. • .. t

O SR. LUIZ SALOMAO .(Bloco J;larlamentar Dern,!crá
tico - RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a,~apca
da do PDT votará "sim", contra o falso acordo de 1992,
pata responsabilizar aqueles que votarem "não" pelos even
tuais fatos desagradáveis que poss'am acontecer a poste~o~.

O SR. ROBE~'(O FRA~CA (B)Q(;o. Parlamentar Çemo
crático - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o PSB vóta'''sim''.. "

o SR. SÉRCÚO AROUCA '(Blocó Parlamentar Deino
crático - RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o PPS vota "sim".

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (Bloco ParlamentarPSTR
- PRo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o 'Bloco
Parlamentar PSTR ficaria com o projeto da Câmara, mas,
em virtude dos apelos feitos, votaremos as Emendas n~ 2,
3 e 4 e o § 19 da Emenda n9 1.,EntendeIP9S que já há eqllihbrio.
Portanto, votamos "não" ao caput e ao § 29 '

O SR. ALDO REBELO (Bloco Parlamentar Democrático
- SI'. Sem revisão do orador.) - Só para lembrar, Sr. Presi
dente, o PC do B vota "sim".
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o SR. ALOíZIO MERCADANTE (Bloco Parlamentar
Democrático - SP. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
o PT vota "sim".

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Em votação
a matéria destacada. Trata-se de destaque para votação em
separado. Serão votados o caput e o § 29• Os que forem pela
supressão do texto votarão "não", os que forem pela sua
manutenção votarão "sim".

O SR. Luís EDUARDO (Bloco Parlamentar - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco Parlamentar
vota "não", Sr. Presidente.

O SR. FERNANDO CARRION (Bloco Parlainentar 
RS. Sem revisão do orador.) - O PDS vota "não"" Sr. Presi
dente.

O SR. CARLOS SANTANA (Bloco Parlamentar Demo
crático - RI. Sem revisão do orador.) - O PT vota "sim",
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A matéria foi
rejeitada.

" O Sr. Aloízio Mercadante -Sr. Presidente, peço a,pala-
vra pela ordem. - .

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. -:bx'
a palavra.

O SR. ALOízIO MERCADANTE (Bloco Parlamentar
Democrático - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
peço verificação de votação, pois é importante que o País
saiba como cada Deputado votou. (Palmas.) , , .

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Vai-se realizar
a votação nominal. Como votam os Srs. Líderes?

O SR. FERNANDO CARRION (Bloco Parlamenfar 
RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDS vota
"não". -

O SR. CARLOS SANTANA (Bloco Parlamentar Demo
crático - RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o PT vota "sim".

A SRA. BETH AZIZE (Bloco Parlamentar Democrático
.-: AM. Sem revisão da oradora.) ~ Sr. Presidente;' o PDT
vota "sim".

(Processo de Votação.)

O SR. FERNANDO CARRION (Bloco 'Parlamentar 
RS. Sem revisão do orador.) - Para os companheiros que
estão chegando, o voto do PDS é "não". '

A SRA. BETH AZIZE (Bloco Parlamentar Democrático
- AM. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, aos 'Srs.
I;>eputados que não participaram da discussão da mat~riareco-
mendamos o voto "sim". '

O SR. Luís EDUARDO (Bloco Parla~entar.,...,.. BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de avisar aos
companheiros que estão chegando agora que o voto é "não".

O SR. FERNANDO CARRION - Sr. Presidente, peço
a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra. '

O SR. FERNANDO CARRION (Bloco Parlamentar 
RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, fui chamado
de mentiroso por um colega a quem respeito muito, o Depu-

tado Maurici Mariano. Peço a V. Ex' que determine a retirada
dessa expressão dos Anais desta Casa.

O SR. MAURICI MARIANO (Bloco Parlamentar Demo
crático - SP. Sem revisão do orador.) '-Deputado' Carrion,
V. Ex' está mentindo e continua mentindo.

O Sr. Jabes Ribeiro - Sr. Presidente; peço ,a pálavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. JABES RIBEIRO (Bloco Parlamentar Democrá
tico. BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o voto
contra a injustiça social é "sim"~ " " '. ,

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Info.,rmo ao
Plenário, neste momento de grande afluência de .l~arlame~

tares, que há sobre a mesa requerimento de urgência para
a votação de matéria de interesse da Casa que trata da cober
tura previdenciária dos servidores do secretariado parlamen
tar.

, , , A·Sr' Beth Azize - Sr. Presidente, peço a 'pala,!rapela
-ordem. " '. ,

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) :- Tem:". 'Ex'
a palavra. ' _., -, ,

, _ • 1 - •

A SRA. BETH AZIZE (Bloco Parlamentar Dêmocrático
- AM. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente,' se 'V.
Ex' me permite, gostaria de fazer uma observ,ação a respeito
,deste projeto e parabenizar a ~esa da Câmara,dos Qeput~dos
poi: tal iniciativa, porque se trata de justa aspiração do scçr:eta
,riado parlamentar, que há muito tempQ vem lutando por essa
conquista. Quero também agradecer ao Sr. MÍ11isfrb da Previ
.dência Social, Antônio Britto, a 'suá contribuiçao efetiva'p'ara
a elaboração deste projeto. - . " '

Portanto, nossas homenag~I:\s li toda ,a. Mesa 'óir~ipra
da Câmara dos Deputados por estar fazendo justiça ao secreta-
riado parlamentar desta Casa. '

A SRA. MARIA LAURA - Sr. Presidente, também gos
'tària l:lé'fazer um registro sobre a materiá anunciada,por V.
Ex'

. O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra. I , •

A SRA. M;\RlA LAURA (J3lqco Parlamentar Demqcrá
tico - DF. Sem ,revisão do orador.) - Sr. Presidente, Se'
e Srs. Deputados, quando cheguei a esta Casa tomei conheci
meI1tode que os' assessores parlamentares não têm direito
à Previdência Social. Estudando·a matéria, soube também
que esta situação esdrúxula é estendida aos assessores' dos
,Estados e dos Municípios. A partir da compreensão e do
estudo. que fiz da matéria e com, a convicção. de que .esses
trabalhadores devem ter os mesmos direitos constitucionais
assegurados aos demais, sou autora do Projeto de Lei n9

3.218/92, que no. momento se encontra nas Comissões desta
Casa. .

Encaminhei cÓpia deste projeto aos Ministros do Traba
lho, Walter Barelli, e da Previdência Social, Antônio Britto,
à Presidência de~sta Casa e à Liderança de todos os partidos,
a fim de sensibilizá-los para a discussão da matéria e esta
ser resolvida o mais rápido possível.

_ Alegra-me saber eXistir, por iniciativa do Executivo, pro
posta no mesmo sentido da contida no Projeto de Lei n9 3.218,
de minha autoria.
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Portanto, nós nos consideramos vitoriosos nesta noite,
na medida em que começamos a fazer justiça a esses trabalha
dores que não tinham sua situação regularizada com a Previ
dência.

A única diferença existente entre a proposta que será
tratada nesta Casa e o projeto de minha autoria é que estendía
mos os benefícios da Previdência aos assessores dos Estados
e dos Municípios. E este projeto, que será votado hoje e
terá o nosso voto favorável, diz respeito apenas aos servidores
da União.

Registro, mais uma vez, que a matéria é da maior impor
tância, pois começamos a fazer justiça aos que, muitas vezes
no anonimat\), prestam serviços da maior importância a esta
Casa.

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Vai-se encerrar
o processo de votação, se não houver mais nenhum Sr. Depu
tado que pretenda votar.

Concedo a palavra a Sr Deputada Beth Azize.

A SRA. BETH AZIZE (Bloco Parlamentar Democrático
_ AM. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, os Depu
tados eleitores dos dois candidatos à Presidência da Câmara
votam "sim".

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Não havendo
mais Deputado que queira votar, está encerrado o processo
de votação.

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa vai
proclamar o Reultado.

VOTARAM:
Sim 192
Não 235
Abstenção 6
Total 433
A matéria destacada roi rejeitada. Prejudicados os de

mais Requerimentos de destaque.

VOTARAM OS $RS. DEPUTADOS:

Roraima

Alceste Almeida - Bloco - Sim
Francisco Rodrigues - Bloco - Não
João Fagundes - B. Democ. - Não
Luciano Castro - Bloco - Não
Marcelo Luz - B. PSTR - Não
Ruben Bento - Bloco - 'Não.

Amapá

Aroldo Góes - B. Democ. - Sim
Eraldo Trindade - Bloco - Não
Fátima Pelaes - Bloco - Sim
Gilvan Borges - B. Democ. - Sim
Lourival Freitas - B. Democ. -, Sim
Murilo Pinheiro - Bloco - Não
Sérgio Barcellos - Bloco - Não
Valdenor Guedes - B. PSTR - Não.

Pará

Alacid Nunes - Bloco - Não
Carlos Kayath - Bloco - Sim
Domingos Juvenil- B. Democ. - Não

Eliel Rodrigues - B. D~moc. - Sim
Giovanni Queiroz - B. Democ. - Sim
Hermínio Calvinho - B. Democ. - Sim
Hilário Coimbra - Bloco' - 'N~o

José Diogo - Bloco - Não
Mário Chermont - B. PSTR - Não
Mário Martins - B. Democ. - Sim
Nicias Ribeiro - B. Democ. - Sim
Osvaldo Melo - Bloco - Não
Paulo Rocha - B. Democ. - Sim
Paulo Titan - B. Democ,. - Sim
Socorro Gomes - B. Democ. - Sim
Valdir Ganzer - B. Democ. - Sim.

Amazonas

Átila Lins - Bloco - Não
Beth Azize - B. Democ. - Sim
Euler Ribeiro - B. Democ. - Sim
Ézio Ferreira - Bloco - Não '
João Thome - B. Democ. - Sim
José Dutra - B. Democ. - Sim
Pauderney Avelino - Bloco - Não
Ricardo Moraes - B. Democ. - Sim.

Rondônia

Antônio Morimoto - Bloco - Não
Nobel Moura - B. PSTR - Não
Pascoal Novaes - BlocO' - Não
Raquel Cândido - Bloco - Sim.

Acre

Adelaide Neri - B. Democ. - Sim
Célia Mendes - Bloco - Não
João Maia - B. PSTR - Sim
Mauri Sérgio - B. Democ. - Sim

. Ronivon Santiago - Bloco - Sim
Zila Bezerra - B. Democ. - Sim.

Tocantins

Derval de Paiva - B. Democ. - Sim
Edmundo Galdino - B. Oemoc. - Sim
Hagahús Araújo - B. Democ. - Não
Leomar Quintanilha - Bloco - Não
Osvaldo Reis - B. PSTR - Não.

Maranhão

César Bandeira - Bloco - Sim
Cid Carvalho - B. Democ. - Não
Costa Ferreira - B. PSTR - Sim
Daniel Silva - Bloco - Não
Eduardo Matias - Bloco - Sim
Jayme Santana - B. Democ. - Sim
João Rodolfo - Bloco - Não
José Burnett - Bloco - Não
José Carlos Sabóia - B. Democ. - Sim
José Reinaldo - Bloco - Sim
Mauro Fecury - Bloco - Sim
Nan Souza - B. PSTR - Não
Pedro Novais - Bloco - Sim
Roseana Sarney - Bloco - Sim
Sarney Filho - Bloco - Sim.
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ceará

Aêcio de Borba - Bloco - Não
Antônio dos Santos - Bloco - Não
Ariosto Holapda - B. Democ. - Sim
Carlos Virgmo - Bloco - Não
Edson Silva - B. Democ. - Sim
Etevaldo Nogueira - Bloco. - Não
Gonzaga Mata - B. Democ. - Sim
Jackson Pereira - B. Democ. - Não
José Linhares - B. PSTR - Não
Luiz Girão - B. Democ. - Abstenção
Luiz Pontes - B. Democ. - Sim
Marco Penaforte - B. Democ. - Sim
Mauro Sampaio - B. Democ. - Não
Moroni Torgan - B. Democ. - Sim
Orlando Bezerra - Bloco - Não
Pinheiro Landim - B. Democ. - Não
Sérgio Machado - B. Democ. - Sim
Ubiratan Aguiar - B. Democ. - Sim
Vicente Fialho - B. Democ. - Sim.

Piauí

B. Sá - Bloco - Não
Ciro Nogueira - Bloco - Não
Felipe Mendes - Bloco - Não
Jesus Tajra - Bloco - Não
João Henrique - B. Democ. - Sim
José Luiz Maia - Bloco - Não
Murilo Rezende - B. Democ. - Sim
Mussa Demes - B. Democ. - Não
Paes Landim - Bloco - Não
Paulo Silva - B. Democ. - Sim.

Rio Grande .do Norte

Aluízio Alves - B. Democ. - Sim
Flávio Rocha - Bloco - Não
Henrique Eduardo Alves - B. Democ. - Sim
Iberê Ferreira - Bloco - Não
João Faustino - B. Democ. - Sim'
Lafre Rosado - B. Democ. - Não
Ney Lopes - Bloco - Sim.

Parafua

Adauto Pereira - Bloco - Não
Evaldo Gonçalves - Bloco - Não
José Luiz Clerot - B. Democ. - Não
Rivaldo Medeiros - Bloco - Não
Vital do Rego - B. Democ. - Sim.

Pernambuco

Álvaro Ribeiro - B. Democ. - Sim
Fernando Ura- B. Democ. - Sim
Inocêncio Oliveira - Bloco - Não
José Carlos Vasconcellos - Bloco - Não
José Mendonça Bezerra - Bloco - Não
José Moura - Bloco - Não
José Múcio Monteiro - Bloco - Não
Luiz Piauhylino - B. Democ. - Sim
Maurflio Ferreira Uma - B. Democ. - Sim
Maviael Cavalcanti - Bloco - Não
Miguel Arraes - B. Democ. - Sim
Nilson Gibson - B. Democ..- Sim

Osvaldo Coelho - Bloco -.Não
Pedro Correa - Bloco - Não
Renildo Calheiros - B. Democ. - Sim
Ricardo Fiúza - Bloco - Não
Roberto Franca - B. Democ. - Sim
Roberto Freire - B. Democ. - Sim
Roberto Magalhães - Bloco - Ãbstençao
Salatiel Carvalho - B. PSTR - Não
Sérgio Guerra - B. Democ. - Sim
Tony Gel - Bloco - Abstenção
Wilson Campos - B. Democ. - Sim.

Alagoas

Augusto Farias - Bloco - Não
José Thomaz Nonô - B. Democ. - Sim
Olavo Calheiros - B. Democ. - Sim
Roberto Torres - Bloco - Não
Vitória Malta - Bloco - Não.

Sergipe

Benedito de Figueiredo - S/p - Sim
Cleonâncio Fonseca - Bloco - Não
Djenal Gonçalves - BlOCo - Não
Everaldo de Oliveira - Bloco - Não
Jerônimo Reis - Bloco": Não
José Teles - Bloco - Não .
Messias Góis - Bloco - Não
Pedro Valadares - B. PSTR - Sim.

Bahia

Alcides Modesto - B. Democ. - Sim
Ângelo Magalhães - Bloco - Não
Aroldo Cedraz - Bloco - Não .
Benito Gama - Bloco - Não
Beraldo Boaventura - B, Democ. - Sim
Clóvis Assis - B. Democ. - Sim
Eraldo Tinoco - Bloco - Não
Félix Mendonça - Bloco - Não
Genebaldo Correia - B. Democ. - Absteçao
Haroldo Lima - B. Democ. - Sim
Jabes Ribeiro - B. Democ. - Sim
Jairo Azi - Bloco - Não
Jairo Carneiro - Bloco - Não
Jaques Wagner - B. Democ. - Sim
João Almeida - B. Democ. - Não
João Carlos Bacelar - Bloco - Não
Jonival Lucas - Bloco - Não
Jorge Khoury - Bloco - Na<>
José Carlos Aleluia - Bloco - Não
José Falcão - Bloco - Não
Leur Lomanto - Bloco -: Não
Lufs Eduardo - Bloco - Não·
Luiz Moreira - Bloco - Não
Luiz Viana Neto - Bloco - Não
Manoel Castro - Bloco - Não
Marcos Medrado - Bloco - Não
Pedro Irujo - Bloco - Sim
Prisco Viana - Bloco - Não
Ribeiro Tavares - Bloco - Não
Sérgio Brito - Bloco - Não
Sérgio Gaudenzi - B. Democ. - Sim
Tourinho Dantas - Bloco - Não
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Ubaldo Dantas - B. Demoe. - Sim
Uldurieo Pinto - B. Democ. - Sim
Waldir Pires - B. Demoe. - Sim.

Minas Gerais

Agostinho Valente - B. Demoe. - Sim
Álvaro Pereira - B. Demoe. - Abstenção
Annibal Teixeira - Bloco - Não
Araeely de Paula - Bloco - Não
Armando Costa - B. Demoe. - Não
Avelino Costa - Bloco - N~o
Edmar Moreira - Bloco - Não
Elias Murad - B. Demoe. -' Não
Felipe Neri - B. Demoe. - Não
Fernando Diniz - B. Demoe. - Não
Genésio Bernardino - B. Demoe. - Não
Getúlio Neiva - Bloco - Não
Humberto Souto - Bloco - Sim
Ibrahim Abi-Aekel - Bloco - Não
Israel Pinheiro - Bloco - Não
JoãO Paulo - B. Demoe. - Sim
José Aldo - Bloco - Não
José Belato - B. Demoe. - Não
José Geraldo - B. Democ. - Sim
José Santana de Vasconcelos - Bloco - Não
José Ulisses de Oliveira - Bloco - Não
Lael Varella - Bloco - Não
Leopoldo Bessone - B. PSTR - Não
Marcos Lima - B. Demoe. - Não
Maurício Campos - Bloco - Não
Neif Jabur - B. Democ. - Não
Nilmário Miranda - B. Demoe. - Sim
Odelmo Leão - Bloco - Não
Osmânio Pereira - B. Democ. - Não
Paulo Delgado - B. Demoe. - Sim
Paulo Heslander - Bloco - Não
Paulo Romano - Bloco - Não
Pedro Tassis - B. Demoe. - Não
Raul Belém - Bloco - Não
Romel Anfsio - Bloco - Não
Ronaldo Perim - B. Demoe. - Sim
Samir Tannús - Bloco - Não
Saulo Coelho - B. Demoe. - Não
Sérgio Ferra - B. Demoe. - Sim
Sérgio Miranda - B. Demoe. - Sim
Sérgio Naya - B. Democ. - Não
Tarefsio Delgado - B. Demoe. - Sim
Vittorio Medioli - B. Demoe. - Não
Wagner do Nascimento - Bloco - Não
Wilson Cunha - Bloco - Sim
zaire Rezende - B. Demoe. - Sim.

Espfrito Santo

Armando Viola - B. Demoe. - Sim
Etevalda Grassi de Menezes - Bloco - Não
Hélveeio Castello - B. Demoe. - Sim
Jones Santos Neves - Bloco - Não
J6rio de Barros - B. Demoe. - Sim
Lêzio Sathler - B. Demoe: - Não
Nilton Baiano - B. Democ. - Sim
Rita Camata - B. Demoe. - Sim
Roberto Valadão - B. Demoe. - Sim.

Rio de Janeiro

Aldir Cabral - Bloco - Não
Amaral Netto - Bloco - Não
Arolde de Oliveira - Bloco - Não
Artur da Távola - B. Demoe. - Sim
Benedita da Silva - B. Demoe. - Sim
Carlos Alberto Campista - B. Demoe. - Sim
Carlos Lupi - B. 'Democ. - Sim
Carlos Santana - B. Demoe. - Sim
Cidinha Campos - B. Democ. - Sim
Ciro Garcia - B. Democ. - Sim
Edésio Frias - B. Democ. - Sim
Eduardo Mascarenhas - B. Democ. - Sim
Fábio Raunheitti - Bloco - Não
Feres Nader - Bloco - Não
Flávio Palmit<r da Veiga - Bloco - Sim
Francisco Dornelles - Bloco - Não
Francisco Silva - B. PSTR - Não
Jair Bolsonaro - Bloco - Não
José Egydio - Bloco - Não
Junot Abi-Ramia - B. DeDlQc. - Não
Laerte Bastos - B. Democ. - Não
Laprovita Vieira - B. Denioc. - Não
Luiz Salomão - B. Democ. - Sim
Márcia Cibilis Viana - B. Democ. - Sim
Marino Clinger - B. Democ. - Sim
Miro Teixeira - B. Democ. - Sim
Nelson Bornier - Bloco - Sim

Paulo de Almeida - Bloco - Não
Paulo Portugal - B. Democ. - Sim
Paulo Ramos - B. Demàc. - Sim
Regina Gordilho - Bloco - Sim
Roberto Campos - Bloco - Não
Roberto Jefferson - Bloco - Não
Sandra Cavalcanti - Bloco - Não
Sérgio Arouea - B. Democ. - Sim
Sérgio Cury - B. Democ. - Não
Sidney de Miguel - B. Democ. - Sim
Simão Sessim - Bloco - Sim
Vivaldo Barbosa - B. Democ. - Sim
Vladimir Palmeira - B. Democ.- sim
Wanda Reis - S/p - Sim.

São Paillo

Airton Sandonval - B. Democ. - Sim
Aldo Rebelo - B. Democ. - Sim
Aloízio Mercadante - B. Democ. - Não
Armando Pinheiro - Bloco - Não
Ayres Cunha - Bloco - Não
Beto Mansur - B. Demoe. - Não
Cardoso Alves - Bloco - Não
Carlos Nelson - B. Democ. - Não
Chafic Farhat - Bloco - Não
Chico Amaral - B. Dembc. - Não
Cunha Bueno - Bloco - Não
Diogo Nomura - Bloco - Não
Eduardo Jorge - B. Democ. - Sim
Ernesto Gradella - S/p - Sim
Euclydes Mello - Bloco - Não
Fábio Feldmann - B. Democ. - Sim
Fausto Rocha - Bloco - Não
Florestan Fernandes - B. Democ. - Sim
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Gastone Righi - Bloco - Sim
Geraldo Alckmin Filho - B. Democ. - Sim
Heitor Franco - Bloco - Não
Hélio Bicudo - B. Democ. - Sim
Hélio Rosas - B. Democ. - Sim
Irma Passoni - B. Democ. - Sim
Jorge Tadeu Mudalen - B. Democ. - Não
Jose Abrão - B. Democ. - Sim
José Anfbal- B. Demoe. - Sim
José Cicote - B. Democ. - Sim
José Dirceu - B. Democ. -.Sim
José Genoíno - B. Democ. - Sim
José Maria Eymael- Bloco - Não
José Serra - B. Democ. - Não
Koyu Iha - B. Democ. - Sim
Liberato Caboclo - B. Democ. - Sim
Luiz Carlos Santos - B. Democ. - Não
Luiz Gushiken - B. Democ. - Sim
Luiz Máximo - B. Democ. - Sim
Maluly Netto - Bloco - Não .
Manoel Moreira - B. Democ. - Não
Marcelino Romano Machado - Bloco - Não
Marcelo Barbieri - B. Democ. - Sim
Maurici Mariano - B. Democ. - Sim
Mauricio Najer - Bloco - Sim
Mendes Botelho - Bloco - Sim
Nelson MarquezeJli - Bloco - Não
Osvaldo Stecca - B. Democ. - Não
Paulo Lima - Bloco - Não
Paulo Novais - B. Democ. - Sim
Pedro Pavão - Bloco - Não
Roberto Rollemberg - B. Democ. - Sim
Robson Tuma - Bloco - Não
Tadashi Kuriki - Bloco - Não
Tuga Angerami - B. Demoe. - Sim
Vadão Gomes - Bloco - Não
Walter Nory - B. Democ. - Não.-

Mato Grosso

Itsuo Takayama - Bloco - Não
João Teixeira - Bloco - Sim
Joaquim Su.~ena - Bloco - Não
Jonas Pinheiro - Bloco - Não
José Augusto Curvo - Bloco - Não
Rodrigues Palma - Bloco - Não
WeJlington Fagundes - Bloco - Não.

Distrito Federal

Augusto Carvalho - B. Democ. - Sim
Benedito Domingos - B. PSTR - Não
Chico Vigilante - B. Demo.c. - Sim
Jofran Frejat - Bloco - Não
Maria Laura - B. Democ. - Sim
Osório Adriano - Bloco - Não
Sigmaringa Seixas - B. Deinoc. - Sim.

Goiás

Antônio Jesus - B. Democ. - Não
AntÔnio Faleiras - B. Democ. - Sim
Haley Margon - B. Democ. - Não
João Natal - B. Democ. - Sim
Lúcia Vânia - B. Democ. - Sim

Luiz Soyer - B. Democ. - Não
Mauro Borges - Bloco - Sim
Mauro Miranda - B. Democ. - Não
Paulo Mandarina - Bloco - Não '
Pedra Abrão - B. PSTR - Não
RobertQ Balestra - Bloco - Não
Ronaldo Caiado - Bloco - Não
Wilmar R'o.cha - Bloco - Não
Virmondes Cruvinel - B. Democ. - Sim
'li Gomes da Ràcha - Bloco - Não.

~ato Grosso do Sul

Flávio Derzi:... Bloco - Não
George Takimoto - Bloco - Não
José Elias - Bloco - Não
Marilu Guimarães - Bloco '- Não
Nelson Trad - Bloco - Não
Valter Pereira - B. Democ. '- Não
Waldir Guerra - Bloco - Não.

Paraná

Antônio Ueno - Bloco - Não
Basfiio VilIani - Bloco - Não
Carlos Roberto Massa - Bloco - Não
Carlos Scarpelini - B. PSTR - Não
Delcino Tavares - B. PSTR - Não
Deni Schwartz - B. Democ. - Sim
Edésio Passos - B. Democ. - Sim
Élio Dalla-Vecchia - B. Democ. - Sim
Flávio Arns - B. Democ. - Sim
Ivânio Guerra - Bloco - Não
Joni Varisco - B. Democ. - Não
Luciano Pizzatto - Bloco - Não
Luiz Carlos Hauly - B. PSTR - Não
Max Rosenmann - Bloco - Não
Moacir Micheletto - B. Democ. - Sim
Munhoz da Rocha - B. Democ. - Sim
Onaireves Moura - Bloco - Não
Otto Cunha - Bloco - Não
Paulo Bernardo - B. Democ. - Sim
Pedra Tonelli - B. Democ. - Sim
Reinhold Stephanes - Blocp - Não
Renato Johnsson - B. PSTR - Não
Sérgio Spada - B. Democ. - Não
Werner Wanderer - Bloco':" Não
Wilson Moreira - B. Dembc. - Não.

Santa Catarina

Ângela Amin - Bloco - Sim
César Souza - Bloco - Sim
Dejandir Dalpasquale - B. Demoe. - Sim
Dércio Knop - B. Democ. - Sim
Edson Andrino - B. Demoe. - Sim
Hugo Biehl - Bloco - Não
Jarvis Gaidzinski - Bloco - Não
Luiz Henrique - B. Democ. - Sim
Nelson Morro - Bloco - Não
Neuto de Conto - B. Demoe. - Sim
Orlando Paehedo - Bloco - Não
Paulo Duarte - Bloco - Sim
Ruberval Pilotto - Bloco - Não
Valdir Colatto - B. Democ. - Sim.
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Rio Grande do Sul

Adão Pretto - B. Democ. - Sim
Adroaldo Streck - B. Democ. - Não
Adylson Motta - Bloco - Não
Amaury Müller - B. Democ. - Sim
Arno Magarinos - Bloco - Não
Carlos Azambuja - Bloco - Não
Carrion Júnior - B. Democ. - Sim
Celso Bernardi - Bloco:" Não
Eden Pedroso - B. Democ. - Sim
Fernando Carrion - Bloco - Não
Fetter Júnior - Bloco - Não
Germano Rigotto - B. Democ.·- Não
Hilário Braun - B. Democ. - Não
Ibsen Pinheiro - B. Democ. - Abstenção
João de Deus Antunes - Bloco - Não
Jorge Uequed - B. Democ. - Sim
Josê Fortunati - B. Democ. - Sim
Luís Roberto Ponte - B. Democ. - Não
Mendes Ribeiro - B. Democ. - Sim
Nelson Jobim - B. Democ. ,.. Sim
Nelson Proença - B. Democ. - Não
Odacir Klein - B. Democ. - Sim
Osvaldo Bender - Bloco - Não
Telmo Kirst - Bloco - Não
Valdomiro Lima - B. Democ. - Sim
Victor Faccioni - Bloco - Não
Waldomiro Fioravante - B. Democ. - Sim
Wilson Müller - B. Democ. - Sim

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Há sobre a
mesa e vou submeter a votos a seguinte

REDAÇÃO FINAL

PROJETO DE LEI N~ 8·G, DE 1991

Dispõe sobre o regime jurídico da exploração dos po
tos organizados e das instalações portuárias e dá outras
providências.

O Congresso Nacional decreta:

CAPÍTULO I

Da exploração do porto e das operações portuárias

Art. 19 Cabe à União explorar, diretamente ou median
te concessão, o porto organizado.

§ 19 Para os efeitos desta lei, consideram-se:
I - Porto organizado: o construído e aparelhado para

atender às necessidades da navegação e da movimentação
e armazenagem de mercadorias, concedido ou explorado pela'
União, cujo tráfego e operações portuárias estejam sob a
jurisdição de uma autoridade portuária;

II - Operação portuária: a movimentação e armazena
gem de mercadorias destinadas ou provenientes de transporte
aquaviário, realizadas no porto organizado por operadores
portuários;

1I1 - Operador portuário: a pessoa jurídica pré-quali
ficada para a execução de operação portuária na área do porto
organizado;

IV - Área do porto organizado: a compreendida pelas
instalações portuárias, quais sejam, ancoradouros, docas, cais,
pontes e piers de alteração e acostagem, terrenos, armazéns,
edificações e vias de circulação interna, bem como pela infra
estrutura de proteção e acesso aquaviário ao porto tais como

guias-correntes, quebra-mares, eclusas, canais, bacias de evo
lução e áreas de fundeio que devam ser mantidas pela Admi
nistração do Porto, referida na Seção 11 do Capítulo VI desta
lei.

V - Instalação portuária de uso privativo: a explorada
por pessoa jurídica de direito público ou privado, dentro ou
fora da área do porto, utilizada na movimentação e ou armaze
nagem de mercadorias destinadas ou provenientes de trans
porte aquaviário.

§ 29 A concessão do porto organizado será sempre pre
cedida de licitação realizada de acordo com a lei que regula
menta o regime de concessão e permissão de serviços públicos.

Art. 29 A prestação de serviços por operadores portuá
rios e a construção, total ou parcial, conservação, reforma,
ampliação melhoramento e exploração de instalações portuá
rias, dentro dos limites da área do porto organizado, serão
realizadas nos termos desta lei.

Art. 39 Exercem suas funções no porto organizado, de
forma integrada e harmônica, a Administração do Porto, de
nominada autoridade portuária, e as autoridades aduaneira,
marítima, sanitária, de saúde e de polícia marítima.

CAPÍTULO II
Das instalações portuárias

Art. 49 Fica assegurado ao interessado o direito de
construir, reformar, ampliar, melhorar, arrendar e explorar
instalação portuária, dependendo:

I - de contrato de arrendamento, celebrado com a
União, no caso de exploração direta, ou com sua concessio
nária, sempre através de licitação, quando localizada dentro
dos limites da área do porto organizado;

II - de autorização do ministério competente, quando
se tratar de terminal de uso privativo, desde que fora de
área do porto organizado, ou quando o interessado for titular
do domínio útil do terreno, mesmo que situado dentro da
área do porto organizado.

§ 19 A celebração do contrato e a autorização a que
se referem os incisos I e II deste artigo devem ser precedidas
de consulta à autoridade aduaneira e ao poder público muni
cipal e de aprovação do Relatório de Impacto sobre o Meio
Ambiente - RIMA.

§ 29 A exploração da instalação portuária de que trata
este artigo far-se-á sob uma das seguintes modalidades:

I - uso público:
II - uso privativo:
a) exclusivo, para movimentação de carga própria;
b) misto, para movimentação de carga própria a de ter

ceiros.
§ 39 A exploração de instalação portuária de uso públi

co fica restrita à área do porto organizado.
§ 49 São cláusula essenciais no controle no contrato a

que se refere o inciso I do caput deste artigo, as relativas:
I - ao objeto, à área de prestação do serviço ao prazo:
II - ao morto, forma a consições da exploração de servi

ço, com a indicação, quando doe o caso, de padrões de quali
dade e de metas e prazos para o seu aperfeiçoamento;

IH - aos critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros
definidores da qualidade do serviço;

IV - ao valorco contrato, nele compreendida e remune
ração pelo uso da infra-estrutura a ser utilizada em posta
à disposição da referida instalação, inclusive a de porteção
e acesso auaviário;
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v - à obrigação de execução das obras de construção,
reforma, ampliação e melhoramento, com a fixação dos res
pectivos cronogramas de execução físico e financeiro;

VI - aos direitos e deveres dos usuários, sem as obriga
ções correlatas do contratado e as sanções respectivas;

VII - à reversão de bens aplicados no serviços;
VIII - aos direitos, garantias e obrigações do contratante

e do contratado, inclusive, quando for o caso, osrelacionados
com as previsíveis necessidades de futuras suplementações,
alterações e expansões do serviços e conseqüênte moderni
zação, aperfeiçoamentoe ampliação das instalações;

IX - à forma de fiscalização das instalações, dos equipa
mentos e dos métodos e práticas de execução dos serviços;

X - às garantias para adequada execução dos serviços;
XI - ao início, término e, se for o caso, às condições

de prorrogação do contrato, que poderá ser feita uma única
vez, por prazo máximo igual ao originalmente contratado,
desde que previsto no edital de licitaçãoe que o prazo total
incluído o da prorrogação, não exceda a cinqüenta anos;

XII - àresponsabilidade do titular da instação portuária
pela inexecução ou deficiente execução dos serviços;

XIII - às hipótesesde extinção fo contrato;
XIV - à obrigatoriedade de prestação de informações

de interesse da Administração do Porto e das demais autori
dades do porto, inclusive as de interesse específico da Defesa
Nacional, para efeitosde mobilização;

XV - à adoção e ao cumprimento das medidas neces
sárias à fiscalização aduaneira de mercadorias, veículose pes
soas;

XVI - ao acesso, pelas autoridades do porto, às instala
ções portuárias;

XVII - às penalidades contratuais e sua forma de apli
cação;

XVIII - ao foro:
§ 5° O disposto no inciso VI do parágrafo anterior so

mente se aplica aos contratos para exploração de instalação
portuária de uso público.

§ 69 Osinvestimentos realizados pela arrendatária de
instalação portuária localizada em terreno da União localizado
na área de porto organizadoreverterão à União, observado
o disposto na lei que regulamenta o regime de concessão
e permissão de serviçosde serviçospúblicos.

Art. 59 O interessado na construção e exploração de
instalação portuária dentro dos limitesda área do porto organi
zado deve requerer à Administração do Porto a aberturada
respectiva licitação.

§ 19 Inderefido o requerimento a que se refere o caput
deste artigo cabe recursi, no prazo de quinze dias, ao Conselho
de Autoridade Portuária de que trata a Seção I do Capítulo
VI desta Lei.

§ 29 Mantido o inderefimento cabe recurso, no prazo
de quinze dias, ao Ministério competente.

§ 39 Na hipótese de o requerimento ou recurso não ser
decidido nos prazos de trinta dias e sessenta dias, respectiva
mente, fica facultado ao interessado, a qualquer tempo, consi
derá-lo indeferido, para fins de apresentação do recurso a
que aludem os parágrafos anteriores.

Art. 69 Para os fins do disposto no inciso II do art.
49 desta Lei, considera-se autorização a delegação, por ato
unilateral, feita pela União a pessoa jurídica que demonstre
capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco.

§ 19 A autorização de que trata este artigo será forma
lizada mediante contrato de adesão, que conterá as cláusulas

a que se referem os incisos I, 11, 111, V, VII, VIII, IX, X,
XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do § 49 do art. 49

desta Lei.
§ 29 os contratos para movimentação de cargas de ter

ceiros reger-se-ão, exclusivamente, pelas normas de direito
privado, sem participação ou responsabilidade do poder pú
blico.

§ 39 As instalações de que trata o caput deste artigo
ficarão sujeitas a fiscalização das autoridades aduaneira, marí
tima, sanitária, de saúde e de polícia marítima.

Art. 79 A:s instalações portuárias localizadas fora dosli
mites da área do porto organizado não estão sujeitas a incidên
cia de taxas, tarifas, contribuições e adicionais portuários,
salvo quando as embarcações que a elas demandarem se utili
zaremda infra-estrutura de proteção e acesso aquaviário do
porto.

Parágrafo único. No caso da execução prevista neste
artigo a Administração do Porto e o titular da instalação por
tuária devem ajustar tessarcimento proporcional ao uso da
infra-estruturas referida.

CAPÍTULO III
Do Operador Portuário

Art. 89 Cabe aos operadores portuários a realização das
operações portuárias previstas nesta Lei.

§ 19 É dispensável a intervenção de operadores portuá
rios nas operações portuárias:

I - que, por seus métodos de manipulação, suas caracte
rísticas de automação ou mecanização, não requeiram a utili
zação de mão-de-obra que possa ser executada exclusivamente
pela própria tripulação das embarcações;

11 - de embarcações empregadas:
a) na execução de obras de serviços públicos nas vias

aquáticas do País, seja diretamente pelos poderes públicos,
seja por intermédio de concessionários ou empreteiros;

b) no transporte de gêneros de pequena lavoura e da
pesca, para abastecer mercados de âmbito municipal;

c) na navegação interior e auxiliar;
d) no transporte de mercadorias líquidas a granel;
e) no transporte e mercadorias sólidas a granel, quando

a carga ou descarga for feita por aparelhos mecânicos automá
ticos, salvo quanto aos serviços de rechego, quando neces
sários;

lU - relativas à movimentação de:
a) cargas em área sobre controle militar, quando realiza

das por pessoal militar ou vinculado à organização militar;
b) materiais pelos estaleiros de construção e reparação

naval;
c) peças sobressalentes, material de bordo, mantimentos

e abastecimento de embarcações;
IV - relativas ao abastecimento de aguada, combustíveis

e lubrificantes à navegação.
§ 29 Caso o interessado entenda necessário a utilização

de mão-de- obra complementar para execução das operações
referidas no parágrafo anterior deve requisitá-la ao órgão
gestor de mão-de-obra.

Art. 99 A pré-qualificação do operador portuário será
efetuada junto à Administração do Porto, na forma de norma
publicada pelo Conselho de Autoridade Portuária com exigên
cias claras e objetivas.

§ 19 As normas de pré-qualificação referidas no caput
deste artigo devem obedecer aos princípios da legalidade,
moralidade e igualdade de oprtunidade.
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§ 29 A administração do Porto terá trinta dias, contados
do pedido do interessado, para decidir.

§ -39 Considera-se pré-qualificado como operador por
tuário a Administração do Porto.

Art. 10. A atividade de operador portuário obedece
as normas do regulamento do porto.

Art. 11. O operador portuário responde perante:
I - a Administração do Porto, pelos danos culposamente

causados à infra-estrutura, às instalações e ao equipamento
de que a mesma seja a titular ou que, sendo de propriedade
de terceiro, se encontre a seu serviço ou sob sua guarda;

Il-o proprietário ou consignatário da mercadoria, pelas
perdas e danos que ocorrerem durante as operações que reali
zar ou em decorrência delas;

lU - o armador, pelas avarias provocadas na embarcação
ou na mercadoria dada a transporte;

IV - o trabalhador portuário, pela remuneração dos ser
viços prestados e respectivos encargos;

V - o órgão local de gestão de mão-de-obra do trabalho
avulso, pelas contribuições não recolhidas;

VI - os órgãos competentes, pelo recolhimento dos tri-
butos incidentes sobre o trabalho portuário avulso. .

Art. 12. O operador portuário é responsável, perante
a autoridade aduaneira, pelas mercadorias sujeitas a controle
aduaneiro, no período em que essas lhe estejam confiadas
ou quando' tenha controle ou uso exclusivo de área do porto
onde se acham depositadas ou devam transitar.

Art. 13. Quando as mercadorias a que se referem o
inciso II do art. 11 e o artigo anterior desta Lei estiverem
em área controlada pela Administração do Porto e após o
seu recebimento, confomie definido pelo regulamento de
exploração do porto, a responsabilidade cabe à Adminstração
doPórto.

Art. 14. O disposto nos artigos anteriores não preju
dica a aplicação das demais normas legais referentes ao trans
porte marítimo, inclusive as decorrentes de convenções inter
micionais ratificadas, enquanto vincularem internacionalmen
te à República Federativa do Brasil.

Art. 15. O serviço de movimentação de carga a bordq,
da embarcação deve ser executado de acordo com a instrução
de seu comandante ou de seus prepostos, que serão respon
sáveis pela arrumação ou retirada da carga no que se refere
à segurança da embarcação, 'quer no porto, quer em viagem.

Art. 16. O operador portuário é titular e responsável
pela direção e coordenação das operações portuárias que efe-
tuar. '

Art. 17. Fica permitido às cooperativas formadas por
trabalhadores portuários avulsos, registrados de acordo com
esta lei, se estabelecerem como operadores portuários para
a exploração de instalações, portuárias, dentro ou fora dos
limites da área do porto organizado.

CAPÍTULO IV "
Da Gestão de Mão-de-Obra do Trabalho Portuário Avulso

Art. 18. Os operadores portuários devem constituir,
em cada porto organizado, um órgão de gestão de mão-de
obra do trabalho portuário, tendo como finalidade:

I - administrar o fornecimento de mão-de-obra do traba
lhador portuário e do trabalhador portuário 'avulso;

II -manter, com exclusividade, o cadastro do trabalha
dor portuário e o registro do trabalhador portuário avulso;

III - promover o treinamento e a habilitação profissional
do trabalhador portuário, inscrevendo-o no cadastro;

IV - selecionar e registrar o trabalhador portuário avul
so;

V - estabelecer o número de vagas, a forma e a periodi
cidade para acesso ao registro do trabalhador portuário avulso;

VI - expedir os documentos de identificação do trbalha
dor portuário;

VII - arrecadar e repassar, aos respectivos beneficiários,
os valores devidos pelos operadores portuários, relativos à
remuneração do trabalhador portuário avulso e aos correspon
dentes encargos fiscais, sociais e previdenciários.

Parágrafo único. No caso de vir a ser celebrado contra
to, acordo, ou convenção coletiva de trabalho entre trabalha
dores e tomadores de serviços, este precederá o órgão gestor
a que se refere o caput deste artigo e dispensará a sua interven
ção nas relações entre capital e trabalho no porto.

Art. 19. Compete ao órgão de gestão de mão-de-obra
do trabalho portuário avulso:

I - aplicar, quando couber, normas disciplinares previs
tas em lei, contrato, convenção ou acordo coletivo de traba
lho, inclusive no caso de transgressão disciplinar, as seguintes
penalidades:

a) repreensão verbal ou por escrito;
b) suspensão do registro pelo período de dez a trinta

dias;
c) cancelamento do registro;
II - promover a formação profissional e o treinamento

multifuncional portuário, bem assim programas de realocação
e de incentivo ao cancelamento do registro e de antecipação
de aposentadoria;

IH - arrecadar e repassar, aos respectivos beneficiários,
contribuições destinadas a incentivar o cancelamento do regis
tro e a aposentadoria voluntária;

IV - arrecadar as contribuições destinadas ao custeio do
órgão; .

V -zelar pelas normas de saúde, higiene e segurança
no trabalho portuário avulso;

VI - submeter à Administração do Porto e ao respectivo
Conselho de Autoridades propostas que visem à melhoria
da operação portuária e à valorização econ6mica do porto.

§ 19 O órgão não responde pelos prejuízos causados
pelos trabalhadores portuários avulsos aos tomadores dos seus
serviços ou a terceiros.

§ 29 O órgão responde, solidariamente com os opera
dores portuários, pela remuneração devida ao trabalhador
portuário avulso.

§ 39 O órgão pode exigir dos operadores portuários,
para atender a requisição de trabalhadores portuários avulsos,
prévia garantia dos respectivos pagamentos.

Art. 20. O exercício das atribuições previstas nos arts.
18 e 19 desta Lei, pelo órgão de gestão de mão-de-obra do
trabalho portuário avulso, não implica vínculo empregatício
com trabalhador portuário avulso.

Art. 21. O órgão de gestão de mão-de-obra pode ceder
trabalhador portuário avulso em caráter permanente, ao ope
rador portuário.

Art. 22. A gestão de mão-de-obra do trabalho portuá
rio avulso deve observar as normas do contrato, convenção
ou acordo coletivo de trabalho.

Art. 23. Deve ser constituída, no âmbito do órgão de
gestão de mão-de-obra, Comissão Paritária para solucionar
litígios decorrentes da aplicação das normas a que se referem
os arts. 18, 19 e 21 desta Lei.
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§ 19 Em caso de impasse as partes devem recorrer à
arbitragem de ofertas finais.

§ 29 Firmado o compromisso arbitral não será admitida
a desistência de qualquer das partes.

§ 39 Os árbitros devem ser escolhidos de comum acordo
entre as partes e o laudo arbitral proferido para solução da
pendência possui força normativa;'independentemente de ho
mologação judicial.

Art. 24. O órgão de gestão de mão-de-obra terá, obri
gatoriamente, um Conselho de Supervisão e uma Diretoria
Executiva.

§ 19 O Conselho de Supervisão será composto por três
membros titulares e respectivos suplentes, sendo cada um
dos seus membros e respectivos suplentes indicados por cada
um dos blocos a que se referem os incisos II a IV do art.
31 desta Lei, e terá por competência:

I - deliberar sobre a matéria contida no inciso V do
art. 18 desta Lei;

II - baixar as normas a que se refere o art. 28 desta
Lei:

III -fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qual
quer tempo, os livros e papéis do organismo, solicitar informa- .
ções sobre quaisquer atos praticados pelos diretores ou seus
prepostos.

§ 29 A Diretoria Executiva será composta por um ou
mais diretores, designados e destituíveis, a qualquer tempo,
pelo bloco dos prestadores de serviços portuários a que se
refere o inciso II do art. 31 desta Lei, cujo prazo de gestão
não será superior a três anos, permitida a redesignação.

§ 39 Os membros do Conselho de Supervisão, até o
máximo de 1/3 (um terço), poderãoser designados parl,! çargps
de diretores.

§ 49 No silêncio do estlltutoO'u contrato social, compe
tirá a qualquer diretor a representação do organismo e a prá
ticl,! dos atos necessários aó seu funcionamento regular.

Art. 25. O órgão de gestão de mão-de-obra é reputado
de utiliciade pública e não pode ter fins lucrativos, sendo-lhe
vedada a prestação <;le serviçC:.is a terc~iros ou o exercíc~o

de qualquer atividade não vinculada à ges~ão,de mão-de~ol:lra.

CAPÍTULO V
Do Trabalho Portuário ,

Art. 26. O trabl,!lho portuário de capatazia, estiva, con
ferência de carga, conserto decarga, bloco evigilância de em
barcações, nos portos organizados, será realizado por traba
lhad.ores portuários com vínculo empregatício a prazo indeter
minado e por trabalhadores portuários avulsos.

. Parágrafo único.. A contratação de trabalhadores por
tuários de estiva, conferência de carga; conserto de carga
e vfgilância de embarcações cOm vínculo empregatíCio aprazo
indeterminado será feita, exclusivamente; dentre oS trabalha
dores portuários avulsos registrados.

Art. 27. O órgão de gestão de mão-de-obra:
I - organizará e manterá cadastro de trabalhadores por

tuários habilitados ao desempenho das ativi~ades referidas
no artigo anterior.

.II - A inscrição no cadastro do trabalhador portuário
dependerá, exclusivamente, de prévia habilitação profissiOlial
do trabalhador interessado, mediante treinamento realizado
em entidade indica pelo órgão de gestão de mão-de-obra.

. § 29 O ingresso no registro do trabalhaaor portuário
aVulso depende de prévia seleção e re~pesti\va inscrição no
cadastro de que trata o inciso I deste' artigo, obedecidas a

disponibilidade de vagas e a ordem cronológica de inscrição
no cadastro.

§ 39 A inscrição no cadastro e o registro do trabalhador
portuário extingue-se por morte, aposentadoria ou cancela~

mento.
Art. 28. A seleção e o registro do trabalhador portuário

avulso serão feitas pelo órgão de gestão de mão-de-obra avul
sa, de acordo com as normas que forem estabelecidas em
contrato, convenção ou acordo coletivo de trabalho.

Art. 29. A remuneração, a definição das funções, a
composição dos termos e as demais condições do trabalho
portuário avulso serão objeto de negociação entre as entidades
representativas dos trabalhadores portuários avulsos e· dos
operadores portuários.

CAPÍTULO VI
Da Administração do Porto Organizado

SEÇÃO I
Do Conselho de Autoridade Portuária

Art. 30. Será instituído, em cada porto organizado ou
no âmbito de cada concessão, um Conselho de' Autoridade
Portuária.

§ 19 Compete ao Conselho de Autoridade Portu~ria:

I - baixar o regulamento de expçorações;
II - homologar o horário de funcionamento do porto;
III -opinar sobre a proposta de orçamentv do porto;
IV - promover a racionalização e a otimização do uso

das instalações portuárias;
V -fomentar a ação industrial e comercial do porto;
VI - zelar pelo cumprimento das normas de defesa da

concorrência; " , '
VII - desenvolver mecanismos'para atração de cargas;
VIII - homologar os valores das tarifas portuárias;
IX - manifestar-se sobre os programas de obras, aquisi-

ções e melhoramentos da infra-estrutura portuária; . '
X - aprovar o plano de desenvolvimento e zoneamento

do porto;
XI - promover estudos objetivando compatibilizar o pla

no de desenvolvimento do portá com os programas federa.is,
estaduais e municipais de transporte em suas diversas moda-
lidades; .

XII - assegürar o cumprimento das normas d~ proteção
ao meio ambiente;, ..

XIll - estip;ular a competitividade;
XIV - indicar um membro da classe empresarial e outro

da classe trabalhadora para compor o conselho de adminis
tração ou órgão equivalente da concessionária do porto, se
entidade sob controle estatal;

XV - baixar"seuregimentointemo;
XVI - pronunciar-se sobre- outros assuntos de interesse

do porto.
§ 29 • Compete, ainda, ao Conselho de Autoridade Por

tuária estabelecer normas visando oaumento de produtividade
e a redução dos custos das operações portuárias, especial
mente as contêíneres e do sistema rool-on - roU-off.

§ 39 O repr~sentante dos trabalhadores a que se refere
o inciso XIV do §,19 deste artigo será indicado pelo respectivo
sindicato de trablllhadores em capatazia com vínculo empre
gatício a prazo indeterminado.

Art. 31. O- Conselho de Autoridade Portuária será
constituído pelos seguintes blocos de membros titulares e res
pectivos suplent~s:



2010 Quinta-feira 28 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Janeiro de 1993

I - bloco do poder público, sendo:
a) um representante do Governo Federal, que será o

presidente do Conselho;
b) um representante do Estado onde se localiza o porto;
c) um repres~ntante dos Municípios onde se localiza

o porto ou os portos organizados abrangidos pela concessão;
II - bloco dos operadores portuários, sendo:
a) um representante da Administração do porto;
b) um representante dos armadores;
c) um representante dos titulares de instalações portuá

rias privadas localizadas dentro dos limites da área do porto;
d) um representante dos demais operadores portuários;
III - bloco da classe dos trabalhadores portuários, sen-

do:
a) dois representantes dos trabalhadores portuários avul

sos;
b) dois representantes dos demais trabalhadores portuá

rios;
IV - bloco dos usuários dos serviços portuários e afins,

sendo:
a) dois representantes dos exportadores e importadores

de mercadorias;
b) dois representantes dos proprietários e consignatários

de mercadorias;
c) um representante dos terminais retroportuários.

§ 19 Para os efeitos do disposto neste artigo, os membros
do Conselho serão indicados:

I - pelo ministério competente, Governadores de Estado
e Prefeitos Municipais, no caso do inciso I do caput deste
artigo;

11 - pelas entidades de classe das respectivas categorias
profissionais e econômicas, nos casos dos incisos II e III do
caput deste artigo;

III - pela Associação de Comércio Exterior - AEB,
no caso do inciso IV, alínea a, do caput deste artigo;

IV -pelas associações comerciais locais, no caso do inci
so IV, alínea
b do caput deste artigo.

§ 29 Os membros do Conselho serão designados pelo minis
térioo competente para um mandato de dois anos, podendo
ser reconduzidos por igualou iguais períodos.

§ 3ç Os membros do Conselho não serão remunerados,
considerado-se de relevante interesse público os serviços pres
tados.

§ 4ç As deliberações do Conselho serão tomadas de
acordo com as seguintes regras:

I - cada bloco terá direito a um voto;
II - o presidente do Conselho terá voto de qualidade.
§ 59 As deliberações do Conselho serão baixadas em

ato do seu presidente. .
Art. 32. Os Conselhos de Autoridade Portuária

(CAPS), instituirão Centros de Treinamento Profissional des
tinados à formação e aperfeiçoamento de pessoal para o de
sempenho de cargos e o exercício de funções e ocupações
peculiares às operações portuárias e suas atividades correlatas.

SEÇÃO II
Da 'Administração do Porto Organizado

Art. 33. A Administração do porto é exercida direta
mente pela União ou pela entidade concessionária do porto
organizado.

§ 19 Compete à Administração do porto, dentro dos
limites da área do porto: '

I - cumprir eO fazer cumprir as leis, os regulamentos do
serviço e as claúsulas do contrato de concessão;

II - assegurar, ao comércio e à navegação, o gozo das
vantagens decorrentes do melhoramento e aparelhamento do
porto;

III - pré-qualificar os operadores portuários;
IV - fixar os valores e arrecadar a tarifa portuária;
V - prestar apoio técnico e adminsitrativo ao Conselho

de Autoridade Portuária e ao órgão de gestão de mão-de-obra;
VI - fiscalizar a execução ou executar as obras de cons

trução, reforma, ampliação, melhoramento e conservação das
instalações portuárias, nelas compreendida a infra-estrutura
de proteção de acesso aquaviário ao porto;

VII - fiscalizar as operações portuárias, zelando para
que os serviços se realizem com regularidade, eficiência, segu
rança e respeito ao meio ambiente;

VIII - adotar as medidas solicitadas pelas demais autori
dades no porto, no âmbito das respectivas competências;

IX - organizar e regulamentar a guarda portuária, afim
de promover a vigilância e segurança do porto;

X - promover a remoção de embarcações ou cascos de
embarcações que possam prejudicar a navegação das embar
cações que acessam o porto;

XI -autorizar, previamente ouvidas as demais autori
dades do porto, a entrada e a saída, inclusive a atracação
e desatracação, o fundeio e o tráfego de embarcação na área
do porto, bem assim a movimentação de carga da referida
embarcação ressalvada a intervenção da autoridade marítima
na movimentação considerada prioritária em situações de as
sistência e salvamento de embarcação;

XII - suspender operações portuárias que prejudiquem
o bom funcionamento do porto, ressalvadog os aspectos de
interesse da autoridade marítiIllál responsável pela segurança
do tráfego aquaviário;

XIII -lavrar autos de infração e instaurar processos ad
ministrativos, aplicando as penalidades previstas em lei, ressal
vados os aspectos legais de competência da União, de forma
supletiva, para os fatos que serão investigados e julgados con
juntamente;

XIV - desincumbir-se dos trabalhos e exercer outras
atribuições que lhes foram cometidas pelo Conselho de Auto
ridade Portuária;

XV - est.abelcer o horário de funcionamento no porto,
bem como as Jornadas de trabalho no cais de uso público.

§ 29 O disposto no inciso XI do parágrafo anterior não
se aplica à embarcação militar que não esteja praticando co
mércio.

§ 39 A autoridade marítima responsável pela segurança
do tráfego pode intervir para assegurar ou garantir aos navios
da Marinha do Brasil a prioridade para atracação no porto.

§ 49 Para efeito do disposto no inciso XI deste artigo,
as autoridades no porto devem criar mecanismos permanente
de coordenação e integração das respectivas funções, com
a finalidade de agilizar a fiscalização e a liberação das pessoas,
embarcações e mercadorias.

§ 59 Cabe à Administração do porto, sob coordenação:
I - da autoridade marítima:
a) estabelecer, manter e operar o balizamento do canal

de acesso da bacia de evolução do porto;
b) delimitar as áreas de fundeadouro, de fundeio para

carga e descarga, de inspeção sanitária e de polícia marítma,
bem assim as destinadas a plataformas e demais embarcações
especiais, navios de guerra e submarinos, navios em reparo
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ou aguardando atracação e navios com cargas inflamáveIs ou
explosivos;

c) estabelecer e divulgar o calado máximo de operação
dos navios, em função dos levantamentos batimétricos efetua
dos sob sua responsabilidade;

d) estabelecer e divulgar o porte bruto máximo e as di
mensões máximas dos navios que irão trafegar, em função
das limitações e características físicas do cais do porto;

11 - da autoridade aduaneira:
a) delimitar a área de alfandegamento do porto;
b) organizar e sinalizar os fluxos de mercadorias, veícu

los, unidades de cargas e de pessoas, na área do porto.
Art. 34. É facultado o arrendamento, pela Adminis

tração do porto, sempre através de licitação, de terrenos e
instalações portuárias localizadas dentro da área do porto,
para utilização não afeta às operações portuárias, desde que
previamente consultada a administração aduaneira.

SEÇÃO III
Da Administração Aduaneira nos Portos Organizados

Art. 35. A administração aduaneira, nos períodos orga
nizados, será exercida nos termos da legislação específica.

Parágrafo único. A entrada ou saída de mercadorias
procedentes ou destinadas ao exterior, somente poderá efe
tuar-se em portos ou terminais alfandegados.

Art. 36. Compete ao Ministério da Fazenda, por inter
médio das repartições aduaneiras:

I - cumprir e fazer cumprir a legislação que regula a
entrada, a permanência e a saída de quaisquer bens ou merca
dorias do País;

11 - fiscalizar a entrada, a permanência, movimentação
e a saída de pessoas, veículos, unidades de carga e merca
dorias, sem prejuízo das atribuições das outras autoridades
no porto;

111 - exercer a vigilância aduaneira e promover a repres
são ao contrabando, ao descaminho e ao tráfego de drogas,
sem prejuízo das atribuições de outros órgãos;

IV - arrecadar os tributos incidentes sobre o comércio
exterior;

V - proceder ao despacho aduaneiro na importação e
na exportação;

VI - apurar responsabilidade tributária decorrente de
avaria, quebra ou falta de mercadorias, em volumes sujeitas
a controle aduaneiro;

VII - proceder à apreensão de mercadoria em situação
irregular, nos termos da legislação fiscal aplicável;

VIII - autorizar a remoção de mercadorias da àrea do
porto para outros locais, alfandegados ou não, nos casos e
na forma prevista na legislação aduaneira;

IX - administrar a aplicação, às mercadorias importadas
ou a exportar, de regimes suspensivos, exonerativos ou devo
lutivos de tributos;

. X - assegurar, no plano aduaneiro, o cumprimento de
tratados, acordos ou convenções internacionais;

XI - zelar pela observância da legislação aduaneira e
pela defesa dos interesses fazendários nacionais.

§ 19 O alfandegamento de portos organizados, pátios,
armazéns, terminais e outros locais destinados à movimen
tação e armazenagem de mercadorias importadas ou desti
nadas à exportação, será efetuado após o cumprimento dos
requisitos previstos na legislação específica.

§ 29 No exercício de suas atribuições, a autoridade
aduaneira terá livre acesso a quaisquer dependências do porto

e às embarcações atracadas ou não , bem como aos locais
onde se encontrem mercadorias procedentes do exterior ou
a ele destinadas, podendo, quando jugar necessário, requisitar
papéis, livros e outros documentos, inclusive, quando neces
sário, o apoio de força pública federal, estadual ou municipal.

CAPÍTULO VH
Das Infrações e Penalidades

Art. 37. Constitui infração toda a ação ou omissão, vo
luntária ou involuntária, que importe:

I - na realização de operações portuárias com infrigência
ao disposto nesta Lei ou com inobservância dos regulamentos
do porto;

11 - na recusa por parte do 6rgão de grestão de mão-de
obra, da distribuição de trabalhadores a qualquer operador
portuário, de forma não justificada;

IH - na utilização de terrenos, área, equipamentos e ins
talação localizada na área do porto, com desvio de finalidade
ou com desrespeito à lei ou aos regulamentos.

§ 19 Os regulamentos do porto não poderão definir in
fração ou cominar penalidade que não esteja autorizada ou
prevista em lei.

§ 29 Respondem pela infração, conjunta ou isolada
mente, qualquer pessoa física ou jurídica que, intervindo na
operaç-áo portuária, concorra para a sua prática ou dela se
beneficie.

Art. 38. As infrações estão sujeitas às seguintes penas,
aplicáveis separada ou cumulativamente, de acordo com a
gravidade da falta:

I - advertênCia;
H - multa, de 100 (cem) até 20.000 (vinte mil) Unidades

Fiscais de Referência - UFIR;
111 - proibição de ingresso na área do porto por período

de trinta a cento e oitenta dias;
IV - suspensão da atividade de operador portuário, pelo

período de trinta a cento e oitenta dias;
V - cancelamento do credenciamento do operador por

tuário.
Art. 39. Compete à Administração do Porto:
I - determinar a pena ou as penas aplicáveis ao infrator

ou a quem deva responder pela infração, nos termos da lei;
II - fixar a quantidade da pena, respeitados os limites

legais.

Art. 40. Apurando-se, no mesmo processo, a prática
de duas ou mais infrações, pela mesma pessoa física ou jurídi
ca, aplicam-se, cumulativamente, as penas a elas cominadas,
se as infrações não forem idênticas.

§ 19 Quando se tratar de infração continuada em rela
ção à qual tenham sido lavrados diversos autos ou represen
tações serão eles reunidos em um s6 processo, para imposição
da pena.

§ 29 Considerar-se-ão continuadas as infrações quando
se tratar de repetição de falta ainda não apurada ou que seja
objeto de processo, de cuja instauração o infrator não tenha
conhecimento, por meio de intimação.

Art. 41. Da decisão da Administração do Porto que
aplicar a penalidade caberá recurso voluntário, no prazo de
trinta dias contados da intimação, para o Conselho de Autori
dade Portuária, independentemente de garantia de instância.

Art. 42. Na falta de pagamento de multa no prazo de
trinta dias a partir da ciência, pelo infrator, da decisão final '
que impuser a penalidade, terá lugar o processo de execução.
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Art. 43. As importâncias pecuniárias resultantes da
aplicação das multas previstas nesta Lei reverterão para a
Administração do Porto.

Art. 44. A aplicação das penalidades previstas nesta
Lei, e seu cumprimento. não prejudica, em caso algum, a
aplicação das penas cominadas para o mesmo fato pela legisla
ção aplicável.

CAPÍTULO VIII
Das Disposições Finais

Art. 45. O operador portuário não poderá locar ou to
mar mão-de-obra sob o regime de trabalho temporário (Lei
n" 6.019, de 3 de janeiro de 1974).

Art. 46. São de responsabilidade da União os encargos
decorrentes dos serviços de dragagem da infra-estrutura de
acesso aquaviário aos portos organizados, bem como dos servi
ços de drenagem e sinalização das hidrovias federais.

CAPÍTULO IX
Das Disposições Transitórias

Art. 47. É fixado o prazo de noventa dias contados
da publicação desta lei para a constituição dos órgãos locais
de gestão da mão-de-obra do trabalho portuário avulso.

Parágrafo único. Enquanto não forem constituídos os
referidos órgãos, suas competências serão exercidas pela res
pectiva Administração do porto.

Art. 48. Os atuais contratos de exploração de terminais
ou embarcações de uso privativo deverão ser adaptados, no
prazo de até cento e oitenta dias, às disposições desta lei,
assegurado aos titulares o direito de opção por qualquer das
formas de exploração previstas no inciso II do § 2" do art.
49 desta Lei.

Art. 49. Na falta de contrato, convenção ou acordo co
letivo de trabalho, deverá ser criado órgão gestor a que se
refere o art. 18 desta Lei no nonagésimo dia a contar da
publicação desta Lei.

Art. 50. Fica o Poder Executivo autorizado a desmem
brar as atuais concessões para administração dos portos.

Art. 51. As administrações dos portos organizados de
vem adotar estruturas de tarifas adequadas aos respectivos
sistemas operacionais, em substituição ao modelo tarifário
previsto no Decreto n° 24.508, de 29 de junho de 1934, e
suas alterações.

Parágrafo único. As novas estruturas tarifárias deverão
ser submetidas à apreciação dos respectivos Conselhos de Au
toridade Portuária, dentro do prazo de sessenta dias.

Art. 52. A alíquota do Adicional de Tarifa Portuária
- ATP (Lei n° 7.700, de 21 de dezembro de 1988), é reduzida
para:

I - em 1993, 40% (quarenta por cento);
II - em 1994, 30% (trinta por cento);
III - em 1995,20% (vinte por cento).
§ 19 A partir do exercício de 1993, os recursos do ATP

serão aplicados no porto organizado que lhes deu origem,
nos seguintes percentuais:

I -30% (trinta por cento) em 1993;
II - 40% (quarenta por cento) em 1994;
III - 50% (cinqüenta por cento) em 1995;
IV - 60% (sessenta por cento) em 1996;
V - 70% (setenta por cento) a partir do exercício de

1997.
§ 29 O ATP não incide sobre operações portuárias reali

zadas com mercadorias movimentadas em instalações portuá
rias localizadas fora da área do porto organizado.

Art. 53. O Poder ExecuÚvo promoverá, no prazo de
cento e oitenta dias, a adaptação das atuais concessões, permis
sões e autorizações às disposições desta Lei.

Art. 54. É assegurada a inscrição no cadastro de que
trata o inciso I do art. 27 desta Lei aos atuais integrantes
de forças supletivas que, matriculados, credenciados ou regis
trados, complementam o trabalho dos efetivos.

Art. 55. É assegurado o registro de que trata o inciso
II do art. 27 desta Lei aos atuais trabalhadores portuários
avulsos matriculados, até 31 de dezembro de 1990, na forma
da lei, junto aos órgãos competentes, desde que estejam com
provadamente exercendo a atividade em caráter efetivo desde
aquela data. .

Parágrafo único. O disposto neste artigo não abrange
os trabalhadores portuários aposentados.

Art. 56. É facultado aos titulares de instalações portuá
rias de uso privativo a contratação de trabalhadores a prazo
indeterminado, observado o disposto no contrato, convenção
ou acordo coletivo de trabalho das respectivas categorias eco
nômicas preponderantes.

Parágrafo único. Para os efeitos do disposto neste artigo
as atuais instalações portuárias de uso privativo devem manter,
em caráter permanente, a atual proporção entre trabalhadores
com vínculo empregatício e trabalhadores avulsos.

Art. 57. No prazo de cinco anos contados a partir da
publicação desta Lei, a prestação de serviços por trabalhadores
portuários deve buscar, progressivamente, a multifunciona
lidade do trabalho, visando adequá-lo aos modernos processos
de manipulação de cargas e aumentar a sua produtividade.

§ 1" Os contratos, as convenções e os acordos coletivos
de trabalho deverão estabelecer os processos de implantação
progressiva da multifuncionalidade do trabalho portuário de
que trata o caput deste artigo.

§ 2° Para os efeitos do disposto neste artigo a multifun
cionalidade deve abranger as atividades de capatazia, estiva,
conferência de carga, conserto de carga, vigilância de embar
cações e bloco.

§ 30 Considera-se:
I - Capatazia: a atividade de movimentação de merca

dorias nas instalações de uso público, compreendendo o rece
bimento, conferência, transporte interno, abertura de volumes
para a conferência aduaneira, manipulação, arrumação e en
trega, bem como o carregamento e descarga de embarcações
quando efetuados por aparelhamento portuário;

II - Estiva: a atividade de movimentação de mercadorias
nos conveses ou nos porões das embarcações principais ou
auxiliares, incluindo o transbordo, arrumação, peação e des
peação, bem como o carregamento e a descarga das mesmas,
quando realizados com equipamentos de bordo;

III - Conferência de carga: a contagem de volumes,
anotação de suas caracteõsticas, procedência ou destino, veri
ficação do estado das mercadorias, assistência à pesagem,
conferência do manifesto, e demais serviços correlatos nas
operações de carregamento e descarga da embarcações;

IV - Conserto de carga: o reparo e restauração das
embalagens de mercadorias, nas operações de carregamento
e descarga de embarcações, reembalagem, marcação, remar
cação, carimbagem, etiquetagem, abertura de volumes para
vistoria e posterior recomposição;

V - Vigilância de embarcações: a atividade de fiscali
zação da entrada e saída de pessoas a bordo das embarcações
atracadas ou fundeadas ao largo, bem como da movimer.tação
de mercadorias nos portalós, rampas, porões, conveses, plata
formas e em outros locais da embarcação;
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VI - Bloco: a atividade de limpeza e conr,ervação de
embarcações mercantes e de seus tanques, incluindo batimen
to de ferrugem, pintura, reparos de pequena monta, e serviços
correlatos.

Art. 58. Fica facultado aos trabalhadores avulsos, re
gistrados em decorrência do disposto no art. 55 desta Lei,
requererem ao organismo local de gestão de mão-de-obra,
no prazo de até 1 (um) ano contado do início da vigência
do adicional que se refere o art. 61, o cancelamento do respec
tivo registro profissional.

Parágrafo único. O Poder Executivo poderá antecipar
o início do prazo estabelecido neste artigo.

Art. 59. É assegurado aos trabalhadores portuários
avulsos que requeiram o cancelamento do registro nos termos
do artigo anterior:

I - indenização correspondente a Cr$ 50.000.000,00 (cin
qüenta milhões de cruzeiros), a ser paga de acordo com as
disponibilidades do Fundo previsto no art. 64 desta Lei.

11 - o saque do saldo de suas contas vinculadas do FGTS,
de que dispõe a Lei n9 8.036, de 11 de maio de 1990.

§ 19 O valor da indenização de que trata o inciso I deste
artigo será corrigido monetari~mente a partir de julho de
1992, pela variação mensal do Indice de Reajuste do Salário
Mínimo - IRSM, publicado pelo Instituto Brasileiro de Geo
grafia e Estatística -IBGE.

§ 29 O cancelamento do registro somente surtirá efeito
a partir do recebimento, pelo trabalhador portuário avulso,
da indenização.

§ 39 A indenização de que trata este artigo é isenta
de tributos da competência da União.

Art. 60. O. trabalhador portuário avulso que tenha re
querido o cancelamento do registro nos termos do art. 58
desta Lei para constituir sociedade comercial cujo objeto seja
o exercício da atividade de operador portuário, terá direito
à complementação de sua indenização, no valor correspon
dente a Cr$ 12.000.000,00 (doze milhões de cruzeiros), corri
gidos na forma do disposto no § 19 do artigo anterior, mediante
prévia comprovação da subscrição de capital mínimo equiva
lente ao valor total a que faça jus.

Art. 61. É criado o Adicional de Indenização do Traba
lhador Portuário Avulso - AITP, destinado a atender aos
encargos de indenização pelo cancelamento do registro do
trabalhador portuário avulso, nos termos desta Lei.

Parágrafo único. O AITP terá vigência pelo período
de 4 (quatro) anos, contados do início do exercício financeiro
seguinte ao da publicação desta Lei.

Art. 62. O AITP é um adicional ao custo das operações
de carga e descarga realizadas com mercadorias importadas
ou exportadas, objeto do comércio na navegação de longo
curso.

Art. 63. O adicional incide nas operações de embarque
e desembarque de mercadorias importadas ou exportadas por
navegação de longo curso, a razão de 0,7 (sete décimos) UFIR
por tonelada de granel sólido, 1,0 (uma) UFIR por tonelada
de granel líquido e 0,6 (seis décimos) UFIR por tonelada
de carga geral, solta ou unitizada.

Art. 64. São isentas do AITP as operações realizadas
com mercadorias movimentadas no comércio interno, objeto
de transporte fluvial, lacustre e de cabotagem.

Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo conside
ra-se transporte fluvial, lacustre e de cabotagem a ligação
que tem origem e destino em porto brasileiro.

Art. 65. O AITP será recolhido pelos operadores por
tuários responsáveis pela carga ou descarga das mercadorias
até dez dias após a entrada da embarcação no porto de carga
ou descarga em agência do Banco do Brasil S.A., na praça
de localização do porto.

§ I? Dentro do prazo previsto neste artigo os opera
dores portuários deverão apresentar à Receita Federal o com
provante do recolhimento do AITP.

§ 2u O atraso no recolhimento do AITP importará na
inscrição do débito em dívida Ativa, para efeito de cobrança
executiva, nos termos da legislação em vigor.

§ 3~ Na cobrança executiva a dívida fica sujeita à corre
ção monetária, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês
e multa de 20% (vinte por cento) sobre a importância devida.

§ 49 Os órgãos da Receita Federal não darão segui
mento a despachos de mercadorias importadas ou exportadas,
sem comprovação do pagamento do AITP.

Art. 66. O produto da arrecadação do AITP será reco
lhido ao Fundo de que trata o art. 67 desta Lei.

Art. 67. É criado o Fundo de Indenização do Traba
lhador Portuário Avulso - FITP, de natureza contábil, desti
nado a prover recursos para indenização do cancelamento
do registro do trabalhador portuário avulso, de que trata esta
Lei.

§ I" São recursos do Fundo:
I - o produto da arrecadação do AITP;
11 - os provenientes de empréstimos contraídos no País,

para a finalidade prevista nesta Lei;
111 - o produto do retomo das suas aplicações finan

ceiras;
IV - a reversão dos saldos anuais não aplicados.
§ 29 Os recursos disponíveis dI) Fundo poderão ser apli

cados em títulos públicos federais ou em outras operações
aprovadas pelo Ministro da Fazenda.

§ 3\' O Fundo terá como gestor o Banco do Brasil S.A.
Art. 68. Para os efeitos previstos nesta Lei os órgãos

locais de gestão de mão-de-obra informarão ao gestor do Fun
do o nome e a qualificação do beneficiário da indenização,
bem assim a data do requerimento a que se refere o art.
58 desta Lei.

Art. 69. As administrações dos portos organizados es
tabelecerão planos de incentivo financeiro para o desligamento
voluntário de seus empregados, visando o ajustamento de
seus quadros às medidas previstas nesta Lei.

Art. 70. É assegurado aos atuais trabalhadores portuá
rios em capatazia com vínculo empregatício a prazo indeter
minado a inscrição no registro a que se refere o inciso 11
do art. 27 desta Lei, em qualquer dos órgãos locais de gestão
de mão-de-obra, a sua livre escolha, no caso de demissão
sem justa causa.

Art. 71. O registro de que trata o inciso 11 do caput
do art. 27 desta Lei abrange os atuais trabalhadores integrantes
dos sindicatos de operários avulsos em capatazia, bem como
a atual categoria de arrumadores.

Art. 72. Os trabalhadores em capatazia com vínculo
empregatício permanente e os trabalhadores avulsos de capa
tazia constituirão a mesma categoria profissional.

Art. 73. O BNDES porintermédio do FINAME, finan
ciará, com prioridade, os equipamentos portuários.

Art. 74. Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 75. Ficam revogados, no prazo de cento e oitenta
dias contados da publicação desta Lei, os arts. 254 e 292
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e o inciso VIII do art. 544 da Consolidação das Leis do Traba
lho, aprovada pelo Decreto-Lei n9 5.452, de 19 de maio de
1943.

Art. 76. Ficam revogados, também, os Decretos n\'"
24.324, de 19 de junho de 1934, 24.447, de 22 de junho de
1934,24.508, de 29 de junho de 1934, 24.511, de 29 de junho
de 1934, e 24.599, de 6 de julho de 1934; os Decretos-leis
n<)S 6.460, de 2 de maio de 1944 e 8.439, de 24 de dezembro
de 1945; as Leis n\'" 1.561, de 21 de fevereiro de 1952,2.162,
de 4 de janeiro de 1954, 2.191" de 5 de março de 1954 e
4.127, de 27 de agosto de 1962; os Decretos-leis n9 3, de
27 de janeiro de 1966, 5, de 4 de abril de 1966 e 83, de
26 de dezembro de 1966; a Lei n9 5.480, de 10 de agosto
de 1968; os incisos VI e VII do art. 19 do Decreto-lei n9

1.143, de 30 de dezembro de 1970; as Leis n9s 6.222, de 10
de julho de 1975 e 6.914, de 27 de maio de 1981, bem como
as demais disposições em contrário. )

Sala das Sessões, 27 de janeiro de 1993. - Nilson Gibson,
Relator.

O SR. P~ESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Os Srs. que a apro
vam queIram permanecer como estão. (Pausa.)

Aprovado.
Vai a sanção.
Vem à Mesa e vai a publicação a seguinte declaração

de voto
Solicito, nos termos regimentais, registro da declaração

de meu voto contrário ao caput e § 29 do art. 18, constantes
da Émenda n9 1 do Senado Federal ao Projeto de Lei n9
8-F, de 1991.

Deputado Paulo Otávio

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Há requeri
mento sobre a mesa, de cujo teor o Sr. Secretário dará conheci
mento à Casa. A matéria é da maior relevância e do interesse
da nossa instituição.

Sr. Presidente. É lido o seguinte requerimento:
Requeremos, nos termos do art. 155, do Regimento Inter

no, Urgente para tramitação do Projeto de Lei n9 3.520/93,
do Poder Executivo, que "dispõe sobre a vinculação do servi
dor público civil, ocupante de cargo em Comissão sem vínculo
com a Administração Pública Federal, ao Regime Geral de
Previdência Social e dá outras providências".

Sala das Sessões, em 27 de janeiro de 1993. - Roberto"
Fre~re - Luís Eduardo - Sérgio Arouca - Vladimir Palmeira
- Sérgio Gaudenzi - Aécio de Borba - Germano Rigotto
- Maria Luiza Fontenele - Moroni Torgan.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Em votação
o requerimento, com o apoio de todas as Lideranças. Os
ses. Deputados que o aprovam permaneçam como se encon
tram. (Pausa.)

Aprovado.

(Manifestação nas galerias. A Presidência faz soar
as campainhas.)

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Vamos reiniciar
nossos trabalhos.

A Mesa deplora o acontecido, especialmente porque con
signa com amargura que nem todos estão. preparados para
a convivência democrática. (Palmas.)

A Mesa, infelizmente, não dispõe de meios eficazes para
restabelecer a ordem em movimento como esta. É preciso
qw' f'';!1hamos, então, paciência para que possamos retomar
fiO;,'>;' ~rEIb1'.!hos.

O Sr. Paulo de Almeida - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. PAULO DE ALMEIDA (Bloco Parlamentar-RJ.
Sem revisão do ourador.) - Sr. Presidente, queria apresentar
uma justificativa para o meu voto. Hoje tive oportunidade
de estar com o governo e levar um substitutivo de minha
autoria a este projeto. Portanto, minha posição seria de abs
tenção, pois teria um projeto alternativo para a solução, o
qual levei ao goveno. No entanto, não foi o que apareceu
no painel. Então, desejo consignar minha "abstenção, por ter
um substantivo que soluciona a questão portuária.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Há requeri
nento sobre a mesa, de cujo teor o Sr. Secretário dará conheci
mento à Casa.

É lido o seguinte requerimento:
"Sr. Presidente, requeiro que o Projeto de Lei

n93.520/93 seja votado após o item 2 da Pauta.
Sala das Sessões, em 27 de janeiro de 1993."

Assinam os Srs. Deputados Luís Eduardo, Líder do
Bloco Parlamentar, Genebaldo Correia, Líder do
PMDB, Wladimir Palmeira, Líder do PT, e Luiz Carlos
Hauly, Líder do Bloco Parlamentar PSTR.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Em votação
o requerimento de preferência. "

Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como
se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
A matéria vem à pauta de imediato.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro)

PROJETO DE LEI N9 3.520/93 (Do Poder Execu
tivo) Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
N9 3.520, de 1993, que "dispõe sobre a vinculação do
servidor público civil, ocupante de cargo em comissão
sem vínculo efetivo com a Administração Pública Fede
ral, ao Regime Geral de Previdência Social e dá outras
providências". Pendente de pareceres das Comissões
de Seguridade Social e Família; de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público; de Finanças e Tributação;
e, de Constituição e Justiça e de Redação.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Peço ao Seno
Parlamentares que estejam atentos e permaneçam em plenário
até o esgo\amento da pauta, o que poderá ocorrer em muito
pouco tempo, se a matéria não envolver polêmica, o que
é bastante Provável.

Para oferecer parecer ao projeto, em substituição à Co
missão de Seguridade Social e Família, concedo a palavra
ao Sr. Deputado Euler Ribeiro.

O SR. EULER RmEIRO (Bloco Parlamentar Democráti
co-AM. Para emitir parecer. - Sr. Presidente, o projeto trata
do de disciplinar a situação dos servidores ocupantes de cargo
em comissão, sem vinculo efetivo com a União.

Ao inserir esses servidores no regime da Previdência So
cial, o projeto preenche uma laceina, pois até agora eles não
usufruiram de benefícios fundamentais, como a aposentado
ria.

Assim, somos pela aprovação do projeto, que beneficiará
indu5Í\"~, e.reprcssiva p::Jlcela de ~ervidl.1[f~5 desta Casa.
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o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Para oferecer
parecer ao neojela, em substituição à Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público, concedo a palavra ao
Sr. Deputado Nilson Gibson.

O SR. NILSON GIBSON (Bloco Parlamentar Democrá
tico-PE. Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, Sr~ e Srs.
Deputados, o Projeto de Lei nO 3.520, de 1993, dispõe sobre
a vinculação do servidor público ocupante de cargo em comis
são sem vínculo efetivo com a Administração Pública Federal
do Regime Geral da Previdência Social e dá outras provi
dências.

Desejo, preliminarmente, fazer um registro especial a
respeito do trabalho e do grande interesse da Mesa, que tem
V. Ex·, Deputado Ibsen Pinheiro, como Presidente, no sentido
de efetivamente regularizar a situação dos servidores que tra
balham nos gabinetes dos Srs. Parlamentares.

Apresentamos duas emendas como Relator. Uma emen
da é ao parágrafo único do art. 183, em que substituímos
a expressão "indireta" por "autarquia". A outra ao art. 5°,
ao qual acrescentamos um parágrafo único:

"Art. 50 .
"Parágrafo único. O disposto neste artigo apli

ca-se às contribuições recolidas desde o início do víncu
lo do servidor com a administração direta, autárquica
ou fundacional, sendo assegurado o cômputo do respec
tivo tempo de contribuição para efeito de percepção
dos benefícios prevideJ.lciários".

Sr. Presidente, a Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação é pela constitucionalidade, juridicidade e boa
técnica legislativa.

Somos pela aprovação no mérito.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Deputado Nil
son Gibson, V. Ex. está dando parecer pela Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público?

O SR. NILSON GIBSON - Exatamente, Sr. Presidente.
Houve um equívoco, quando me referi à Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação. Retificamos que a Comissão
de Trabalho, de Administração e Serviço Público dá parecer
pela aprovação da matéria, com as duas emendas que oferece
mos agora, no mérito.

O Sr. Gastone Righi - Sr. Presidente, peço a palavra
para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. GASTONE RIGHI (Bloco Parlamentar - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, soubemos, por infor
mação de V. Ex· ontem, que esse projeto iria chegar à Casa.
Não foi ainda publicado, e desejaria saber da nossa oportu
nidade de emendá-lo. Desejamos todos dar a nossa contri
buição, porque s6 a partir da publicação poderemos ter um
prazo, e um prazo mínimo, em qualquer hipótese, para as
emendas.

Gostaria que V. Ex· me esclarecesse sobre isso.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) -- A Mesa deter
minou a distribuição de cópias ao Plenário, e, logo a seguir
à manifestação dos Srs. Relatores, estará aberto o prazo de
emendamento.

O SR. GASTONE RIGHI - E qual será esse prazo,
Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Até o encerra
mento da discussão.

O SR. GASTONE RIGHI - Sim, mas quando pretende
V. Ex. encerrar a discussão?

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Depende do
número de oradores inscritos.

O SR. GASTONE RIGHI - Se o projeto não está publi
cado, não vamos ter oportunidade de emendá-lo. Precisa
ríamos, pelo menos, do dia de amanhã.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Depende do
número de oradores inscritos. A Mesa imaginava que havia,
nesta matéria, a possibilidade da construção de um consenso.
Se este for o entendimento do Plenário, não teremos dificul
dades.

O SR. GASTONE RIGHI - Há um consenso pela apro
vação da matéria, mas há o desejo de colaborar e de apresentar
emendas também.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - O prazo de
emendas está aberto, Deputado. V. Ex· poderá encaminhá-Ias
à Mesa.

O SR. GASTONE RIGHI - Sim, mas tenho de ler o
projeto, e isso leva algumas horas.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - O projeto foi
distribuído ao Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Para oferecer
parecer ao projeto, em substituição à Comissão de Finanças
e Tributação, concedo a palavra ao Deputado José Dirceu.

O SR. JOSÉ DIRCEU (Bloco Parlamentar Democrático
- SP. Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, o parecer ao
Projeto de Lei nO 3.520/93, que dispõe sobre a vinculação
do servidor público civil ocupante de cargo em comissão, sem
vínculo efetivo com a Administração Pública Federal, ao regi
me de Previdência Social e dá outras providências, em nome
da Comissão de Finanças e Tributação, é favorável, diante
dos preceitos constitucionais e legais da Lei de Diretrizes Orça
mentárias.

Concordamos com as modificações introduzidas pelo Re
lator da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público no § 1° do art. 73, que versa sobre o art. 29 , acrescen
do-o ao parágrafo único do art. 5º do presente projeto de
lei.

Portanto, Sr. Presidente, o parecer da Comissão de Finan
ças e Tributação é favorável ao projeto de lei, com as introdu
ções do Relator da Comissão de Trabalho, de Administração
e Serviço Público.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Para oferecer
parecer ao projeto, em substituição à Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação, concedo a palavra ao Sr. Depu
tado Messias Góis.

O SR. MESSIAS GÓIS (Bloco Parlamentar - SE. Para
emitir paracer.) - Sr. Presidente, sou pelo acolhimento das
emendas apresentadas pelo Deputado Nilson Gibson, por es
tarem revestidas de legalidade e constitucionalidade.

Portanto, sou pela aprovação do projeto com as emendas
apresentadas.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Está em discus
são a matéria.
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o Sr. Chico Vigilante - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'a
palavra.

O SR. CHICO VIGILANTE (Bloco Parlamentar Demo
crático - DF. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
neste instante, quero fazer justiça a uma série de Deputados
que têm levantado constantemente este problema aqui em
plenário. Recordo-me do Deputado Amaury Müller - é só
verificarmos os Anais da Casa - da Deputada Maria Laura,
do Deputado Nilson Gibson e, por que não dizer, como aqui
está alertando o próprio Deputado Nilson Gibson, de mim
mesmo, que sempre levantei este problema em plenário.

Sr. Presidente, quero fazer justiça a V. Ex' e à Mesa
da Casa, que prometeram discutir com o Poder Executivo
uma solução para o grave problema desses servidores, acima
de tudo dos nossos Secretários Parlamentares. Portanto, pedi
a palavra para parahenizar'pela promessa cumprida. V. Ex"
Sr. Presidente, o Deputado Inocêncio Oliveira e os demais'
componentes da Mesa, que ,garantiram a este Plenário que
resolveriam este problema antes do final do mandato dessa
Mesa, que termina no dia: 2 de fevereiro. Parabéns à Mesa
e ao Poder Executivo, por se terem sensibilizado com o nosso
reclamo aqui em plenário e resolvido este grave problema
do Secretariado Parlamentar. Ainda existem outras questões
a serem solucionadas, mas pelo menos os Secretários já estão
inseridos no sistema previdenciário brasileiro;

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) ,-- Deputado Chi
co Vigilante, em nome da Mesa, quero agradecer a V. Ex'
a manifestação, e estendo esse agradecimento a todos os Parla
mentares que se preocuparam com o assunto e a todos os
integrantes da Mesa. Quero acrescentar, de mpdo muito singu
lar, o nome da Deputada Maria Laura, que tem projeto de
lei sobre esta matéria, embora não possa ter iniciativa, que
é privativa do Poder Executivo. Por essa ,razão, não pude
deferir a apensação do projeto de V. Ex' àquele que hoje
se aprecia, mas quero consignar que aquele prpjeto contribuiu
decisavamente para que cheMssemos a essa' éonstrução. ~

Por fim, quero dar o depoimento da Mesa Diretora em .
favor do colega Deputado Antônio Britto, hoje Ministro da
Previdência, em quem a Mesa encontrou um parceiro diligente
e dedicado para a construção de um texto que protege os
servidores e o interesse público. Trata-se deuma legislação
que não concede vantagens indevidas, mas. que reconhece
as prerrogativas exatas, de iniciativa do Ministro Antônio Brit
to, que, sensibilizando o Presidente Itamar Franco, obteve
o encaminhamento da mensagem nesta data. O Plenário tódo
se associa à sua vontade, através da urgênciaeda preferência.. '

Quero dizer também aó Deputado Gastone Righi, cuja
preocupação com esta matéria tenho testemunhado, que foi
intenção da Mesa permitir, ainda com angústia de tempo,
um exame mais atento, porque o projeto é singelo na sua
formulação. O tema tem grande familiaridade conosco, mas,
ainda assim, a Mesa mantém aberta a discussão para o aperfei
çoamento que se possa fazer.

O Sr. Gastone Righi - Sr. Presidente: peço a palavra
para uma questão de ordem.'

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro)' - Tem V. Ex'
a palavra. '

O SR. GASTONE RIGHI (Bloco Parlamentar -SP. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, a preocupação da maio-

ria é a inserção de uma única, singela e modesta emenda,
que seria mais ou menos a seguinte:

"Os servidores de que trata esta lei farão jus ou
terão assegurados os direitos e benefícios previstos no
art. 79 da Constituição Federal."

Sr. Presidente, só os párias do Congresso Nacional não
fazem jus aos direitos sociais que o art. 79 estende a todos
os brasileiros e a todos os residentes neste País. Esta é a
emenda que todos nós desejamos apresentar, fazendo justiça,
ainda na sua administração, Sr. Presidente, a esses servidores
que nos atende e, com muito maior humildade e eficácia,
servem ao Poder Legislativo.

Esta é a emenda que desejo apresentar, repito. Quero
que V. Ex' me dê a oportunidade de fazê-lo.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Deputado Gas
ton~ Righi, queria encaminhar à Mesa li emenda.

O Sr. Jose Carlos Coutinho - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. JOSÉ CARLOS COUTINHO (Bloco Parlamentar
Democrático - RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o mandato escrito por V. Ex' juntamente com toda a Casa
neste período legislativo é histórico. A imprensa talvez não
tenha comentado nada sobre este projeto, mas seu alcance
social talvez venhamos a sentir no futuro, quando também
nos Estados e Municípios acompanhamos o que faremos aqui
agora.

O Deputado Gastone Righi tem toda a razão. Há necessi~

dade de que este projeto seja aprovado hoje; o mais tardar
amanhã. Portanto, quero fazer minha a voz do Presidente
desta Casa, no sentido de que venhamos contribuir para que
ele seja aprovado agora, agradecendo à Comissão o seu traba
lho, ao Ministro da Previdência Social a sua contribuição 'e
a todos os Parlamentares, como o Deputado Gastone Righi,
as' emendas "apresentadas; que irão enriquecer mais ainda'o
projeto, garantindo o direito a esses servidores.

Obrigado, Se. Presidente.

O Sr. Amaury Müller - Se. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Concedo a pala
vra ao Deputado Amaury Müller.

O SR. AMAURY MÜLLER (Bloco Parlamentar pemo
crático --; RS ... Sem revisão do orador.) - .Sr. Presidente,
quero também louvar o projeto, sem deiJmr de reconhecer
os méritos dos Parlamentares que dele se ocuparam, cobrando
sistemática e permanentes da Mesa uma solução da Mesa
uma solução para uma anomalia de natureza jurídico-traba-
lhista. .

Não quero aspergir rosas ou pétalas de rosas em quem
quer que seja. Acho que a Mesa apenas e tão-somente cumpriu
seu dever. Não concedeu benesses nem fez favor a ninguém.

Sr. Presidente, agora, solucionado esse aspecto da q!les
tão, remanesce uma outra situação, igualmente aflitiva, injusta
e desumana, que é a dos trabalhadores que fazem a limpeza
desta Casa, freqüentemente explorados de forma desumana
e brutal. Há trabalhadores que cumprem horário integra1,
que se deslocam das cidades-satélites ou de pontos mais distan-
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tes do Distrito Federal há mais de dez anos e recebem 
pasmem, S~ e Srs. Parlamentares - o salário mínimo.

Uma Casa de leis que quer fazer justiça social não pode
tolerar essa situação insustentável. Há que se tomar provi
dências para se fazer justiça social ao pessoal da limpeza,
que é explorado e massacrado em seus direitos exatamente
numa Casa de leis.

O Sr. Edi Siliprandi - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Concedo a pala
vra ao Deputado Edi Siliprandi.

O SR. EDI SILIPRANDI (Bloco Parlamenta~ Democrá
tico - PRo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
registrar meu voto na votação anterior, abstendo-me.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa está
vacilando no sentido de encerrar a discussão, porque, em
face da urgência urgentíssima da matéria, pode ser que algum
parlamentar pretenda formular mais alguma emenda, enquan
to o Deputado Gastone Righi encaminha a sua à Mesa, que
aguardará mais alguns minutos, antes de encerrar a discussão.

O Sr. Nilson Gibson - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. EX'
a palavra.

O SR. NILSON GmSON (Bloco Parlamentar Democrá
tico - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, pare
ce-me que o nobre e ilustre Deputado Gastone Righi não
percebeu quando lemos uma das emenda que acrescentou
o parágrafo único ao art. 59, referente àquelas contribuições
que tinham sido já exercitadas por aqueles servidores dos
gabinetes. Foi incluído no seu texto o vínculo empregatício.

Sabe V. Ex~, bem como os demais eminentes juristas
da Casa e outros colegas, que, quando há pagamento da Previ
dência, automaticamente está reconhecido o vínculo empre
gatício pela Justiça do Trabalho. Inclusive o próprio art. 453
da CLT determina também a soma de contratos de trabalho.
Aqui estão presentes alguns ilustres companheiros que fazem
parte, da Justiça do Trabalho. Não têm razão aqueles que
estão desatualizados da luta que enfrentamos no dia-a-dia,.
em defesa dos funcionários dos nossos gabinetes, e que desco
nhecem integralmente o trabalho feito por V. Ex~, Presidente
Ibsen Pinheiro, e por vários Líderes dos partidos da Casa.

Por esse motivo, admitimos que há um equívoco no enten
dimento daqueles que mal se posicionam e não conhecem
a realidade do interesse nacional.

Vamos repetir para aqueles que não entenderam. O pro
jeto primeiro beneficia, dentro da área social, aqueles servi
dores dos nossos gabinetes que contribuíam para a Previdência
e estavam sem receber realmente os benefícios. Segundo, é
automaticamente reconhecido o vínculo empregatício, ou se
ja, nas carteiras será anotada a data em que esses servidores
iniciaram as suas atividades profissionais.

Vou dar um exemplo, Sr. Presidente, citando o nepotismo
no meu gabinete. D. Neusa Gibson, que exerce função no
meu gabinete há 18 anos, evidentemente vai ter as garantias
prOVIdências desse período. Daqui a 12 anos, quando eu com
pletar mais três mandatos, com a ajuda dos meus compa
nheiros de bancada de Pernambuco, ela terá completado 30
anos e terá direito à sua aposentadoria. É um exemplo, Sr.
Presidente, que dou àqueles que não entenderam a situação

dos funcionários de gabinete, que realmente iniciam a sua
atividade profissional todos os dias às 7h30min e a terminam
às 22h.

Sr. Presidente, enquanto V. Ex~ está esclarecendo e con
vencendo o nobre Deputado Gastone Righi, temos realmente
o assunto solucionado. Este é o pensamento do Líder do
PMDB, Deputado Genebaldo Correia, que sempre lutou por
esse interesse, assim como dos Deputados Luís Eduardo e
Eden Pedroso.

O Sr. Jabes Ribeiro - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. JABES RmEIRO (Bloco Parlamentar Democrá
tico - BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em
nome do PSDB, desejo somar-me aos companheiros e a todos
os partidos políticos que participaram da luta para que pudés
semos, no dia de hoje, votar este projeto. Quero destacar
oscompanheiros membros da Comissão de Trabalho, de Ad
ministração e Serviço Público - Deputada Maria Laura, De
putados Amaury Müller, Chicó Vigilante, Carlos Alberto
Campista, Hélio Bicudo, Nilson Gibson e vários outros 
que tiveram uma atuação decisiva para que fosse possível
votarmos hoje e certamente aprovarmos este projeto.

O projeto ora em discussão tem um caráter importante
de justiça social, pois corrige, sem dúvida, uma situação anô
mala e extremamente negativa que ocorria pela falta de víncu
lo do servidor - sobretudo aqueles que servem nos gabinetes,
o Secretariado Parlamentar - com a Previdência Social. .

Portanto, Sr. Presidente, creio que o projeto corrige essas
distorções. Imagino que é preciso inclusive continúar e' avan
çar, no sentido de que, por exemplo, o Secretariado Parla
mentar tenha também restauradó o vínculo empregatício. Não
é possível um cidadão passar quatro anos emprestando os
seus serviços e simplesmente ser demitido ad nuturn, sem
nenhum direito. Para mim, este é o primeiro passo, mas outros
terão que ser dados, no sentido de se corrigir distorções e
de se fazer plenamente justiça sociál.

Sr: Presidentt:.; é esta a posição da bancada do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Não havendo
oradores inscritos, declaro encerrada a discussão.

Vai-se passar à votação da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Como votam
os Srs. Líderes? '

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (Bloco Parlamentar PSTR
- PRo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
encaminhar o voto "sim" e dizer que hoje se fez justiça.
Parabéns a todos: .

O SR. VITÁi ,DO RÊGO (Bloco Parlamentar Demo
crático - PB. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
exaltando a iniciativa do Poder Executivo e, sobretudo, as
diligências empreendidas por V. Ex~ para corrigir essa excres
cência, o PDT encaminha o voto "sim".

O SR. GENE~ALDO CORREIA (Bloco Parlamentar De
mocrático - BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
aplaudindo a decisão da Mesa e os esforços do Ministério
da Previdência Social no sentido de se encontrar uma ~oJ."r';,...

para essa importante dificuldade enfrentadR ."\,,,,,,",,, .
lotados nos gabinetes dos.Srs. Depur"
"sim". .
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o SR. AÉCIO DE BORBA (Bloco Parlamentar - CE.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, o PDS vota "sim".

O SR. JABES RIBEIRO (Bloco Parlamentar Democrá
tico - BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a
bancada do PSDB vota "sim".

O SR. JAIR BOLSONARO (Bloco Parlamentar - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a bancada do Par
tido Democrata Cristão, pelo alcance social da medida, tam
bém encaminhará o voto "sim".

A SRA. MARIA LAURA (Bloco Parlamentar Democrá
tico - DF. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o
Partido dos Trabalhadores também votará "sim" ao projeto,
concordando plenamente com as emendas de redação apresen
tadas pelo Relator da Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação. Entendemos que elas explicitam o texto, dando
a clareza necessária a essa lei que felizmente acabamos de
aprovar aqui na Câmara dos Deputados. Tenho certeza de
que elas consideram trabalhadores aqueles que prestam servi
ços em todos os gabinetes, serviços estes essenciais para o
desempenho do nosso mandato.

Portanto, estão de parabéns todos aqueles que concordam
com essa iniciativa de se fazer justiça aos trabalhadores parla
mentares da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional.

O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco Parlamentar Demo
crático - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o Governo encaminha o voto "sim".

O SR. GASTONE RIGHI (Bloco Parlamentar - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero apenas declarar,

já que minha emenda está aceita, que o PTB votará "sim"
à emenda. E nós reservamos o direito de pedir a verificação
de votação. Não é possível que existam apenas servidores
estatutários ou trabalhadores celetistas. Se assim fosse, seria
gerada uma terceira coluna de profissionais que não teriam
direitos celetistas nem estatutários. Isso é uma aberração,
com a qual não podemos concordar.

Sr. Presidente, reservamo-nos para votar a nossa emenda.

O SR. ROBERTO FRANCA (Bloco Parlamentar Demo
crático - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o PSB, acompanhando a Liderança do Go' emo, vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Há sobre a
mesa as seguintes

EMENDAS DE PLENÁRIO

EMENDA N91

Emenda ao Projeto de Lei n93.520/93.
Acrescente-se onde couber:
Art. - Os Servidores de que trata esta Lei farão jus

e terão assegurado os direitos e benefícios previstos no art.
79da Constituição Federal.

Sala das Sessões, 27 de janeiro de 1993. - Deputado
Gastone Righi.

EMENDAN92

Acrescente-se ao Projeto de Lei o seguinte dispositivo,
remunerando-se os seguintes:

Art. 69 O art. 55 da Lei n9 8.213, de 1991, passa a
vigorar acrescido do seguinte inciso VI:

"Art. 55. . .

VI - o tempo de contribuição efetuado com base
nos arts. 89 e 9° da Lei n° 8.162, de 8 'tle janeiro de
1991, pelo segurado definido no art. 11. g, desta Lei.
sendo tais contribuições computadas para efeito de ca
rência."

Sala das Sessões. 27 de janeiro de 1993. - Deputada
Maria Laura.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Para oferecer
parecer às emendas de plenário. em substituição à Comissão
de Seguridade Social e Família. concedo a p(llavra ao Sr.
Deputado Euler Ribeiro. (Pausa.)

Designo Relator o Sr. Deputado Geraldo Alckimin. para
oferecer parecer às emendas de plenário. (Pausa.)

Determino a inversão da ordem dos Relatores.
Designo o Deputado Nilson Gibson, pela Comissão de

Trabalho, de Administração e Serviço Público, para oferecer
parecer às emendas de Plenário.

O SR. NILSON GffiSON (Bloco Parlamentar Democrá
tico - PE. Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, foram
apresentadas plenário duas emendas, da lavra do nobre e
ilustre Deputado Gastone Righi e da nobre e ilustre Deputada
Maria Laura, apoiadas pelo Líder do PMDB, Deputado Gene
baldo Correia.

A emenda do Deputado Gastone Righi diz o seguinte:

"Os servidores de que trata esta lei farão jus e
terão assegurados os direitos e benefícios previstos no
art. 79da Constituição Federal. "

Data venia, independentemente de não ser realmente da
alçada da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público abordar o problema, verificamos que a emenda fere
o disposto no art. 39, § 29, combinado com o art. 59 da Consti
tuição. Evidentemente, ela é inconstitucional e injurídica, va
zada, inclusive, em má técnica legislativa.

No mérito, também somos contrários à emenda.
A Emenda n9 2, de autoria da Deputada Maria Laura,

tendo o apoio do Deputado Genebaldo Correia, acrescenta
um dispositivo ao art. 6° que vem realmente corrigir e aperfei
çoar o projeto de lei.

Somos pela aprovação da emenda.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Para oferecer
parecer as emendas de Plenário, em substituição à Comissão
de Seguridade Social e Família, designo o Deputado Geraldo
Alckimin Filho.

O SR. GERALDO ALCKIMIN FILHO (Bloco Parlamen
tar Democrático - SP. Para oferecer parecer.) - Sr. Presi
dente, acompanhamos o parecer exarado pela Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público, agora enun
ciado pelo Deputado Nilson Gibson. Somos contrários à
Emenda n91 e favoráveis a Emenda n° 2, sendo esta posição
fruto de acordo com a participação da: própria Mesa adminis
trativa da Casa.

Portanto, nosso parecer é contrário à Emenda n° 1.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Para oferecer
parecer as emendas de Plenário, em substituição à Comissão
de Finanças e Tributação, concedo a palavra ao nobre Depu
tado José Dirceu.

O SR. JOSÉ DIRCEU (Bloco Parlamentar Democrático
- SP. Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, em nome da
Comissão de Finanças e Tributação, ofereço parecer às Emen-
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das nl" 1e 2 do Projeto n9 3.520/93. Somos contrários à Emenda
n9 1, do Deputado Gastone Righi, e favoráveis à Emenda
n9 2, da Deputada Maria Laura, que torna precisa a redação
do art. 36, que trata da Lei n9 8.213, de 1991.

É o parecer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Para oferecer
parecer; às emendas de Plenário, em substituição à Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação, concedo a palavra
ao Deputado Antônio de Jesus.

O SR. ANTÔNIO DE JESUS (Bloco Parlamentar Demo
crático - GO. Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, somos
pela aprovação da Emenda n9 2, acompanhando o Relator,
Deputado Nilson Gibson, e pela rejeição da Emenda n9 1.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Vou iniciar
o processo de votação.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - O Relator desig
nado pela Mesa em substituição à Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público ao apreciar o projeto,
ofereceu ao mesmo e vou submeter a votos as seguintes:

EMENDAS
- N9 1-

Acrescente-se ao art. 59 do projeto o seguinte parágrafo
único:

"Art. 59 ..

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica
se às contribuições recolhidas desde o início do vínculo
do servidor com a administração direta, autárquica ou
fundacional, sendo assegurado o cômputo do respec
tivo tempo de contribuição para efeito de percepção
dos benefícios previdenciários".

- N9 2-

Substitua-se ao parágrafo único do art. 183, constante
do art. 29 do Projeto de Lei n9 3.520/93, a expressão "indireta"
por "autárquica".

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Os Srs. que
as aprovam queiram permanecer como estão. (Pausa.)

Aprovadas.

O Sr. Gastone Righi - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - TemV. Ex·
a palavra.

O SR. GASTONE RIGHI (Bloco Parlamentar - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, foram aprovadas as
duas emendas?

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Foram apro
vadas as duas emendas do Relator.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Em Plenário
foi oferecida e vou 'Submeter a votos a seguinte:

Emenda n9 2, com parecer favorável do Sr. Relator.
Acrescente-se ao Projeto de Lei o seguinte dispositivo,

renumerando-se os seguintes:
Art. 69 O art. 55 da Lei n9 8.213, de 1991, passa a

vigorar acrescido do seguinte inciso VI:

"Art. 55. . .

......Vi~~ 't~;';;~~ 'd~ '~~~trib~içã~' ~f~t~~d~· ~~;.;; 'b~~~

nos arts. 89 e 99 da Lei n9 8.162, de 8 de janeiro de
1991, pelo segurado definido no art. 11, I, g, de~ta

Lei, sendo tais contribuições computadas para efeito
de carência."

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Os Srs. que
a aprovam queiram permanecer como estão. (Pausa.)

Aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Em Plenário
foi oferecida e vou submetera votos a seguinte:

Emenda n9 1 com parecer contrário do Sr. Relator.
Acrescente-se onde couber:
Art. - Os Servidores de que trata esta Lei farão jus

e terão assegurado os direitos e benefícios previstos no art.
79 da Constituição Federal.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Como votam
os Srs. Líderes?

O SR. GASTONE RIGHI (Bloco Parlamentar - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, voto a favor da emenda.

O SR. GENEBALDO CORREIA (Bloco Parlamentar De
mocrático - BA. Sem revisão do orador.) - O PMDB vota
"não", Sr. Presidente.

A SRA. MARIA LAURA (Bloco Parlamentar Democrá
tico - DF. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o
PT vota "não".

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Parlamentar Demo
crático - PRo Sem revisão do orador.) - O PDT também
vota "não", Sr. Presidente.

O SR. JABES RIBEIRO (Bloco Parlamentar Democrá
tico -BA. Sem revisão do orador.) - O PSDB vota "não",
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Em votação.
(Pausa.)

Rejeitada a emenda.

O Sr. Gastone Righi - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. GASTONE RIGHI (Bloco Parlamentar - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço verificação de
votação.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Ainda não de
correu o interstício regimental para a verificação de votação.
Prejudicado o pedido de V. Ex' (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Vou submeter
a votos o Projeto de Lei n9 3.520, de 1993.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 O servidor público civil ocupante de cargo em

comissão sem vínculo efetivo com a'União, Autarquias, inclu
sive em r~gime'especial,e Fundações Públicas Federais, vincu
la-se obrigatoriamente ao Regime Geral de Previdência Social
de que trata a Lei n9 8.213, de 24 de julho de 1991.

Art. 29 O art. 183 da Lei n9 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:
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"Art. 183. A União manterá Plano de Seguridade So
cial para o servidor e sua família.

Parágrafo único. O servidor ocupante de cargo em co
missão que não seja, simultaneamente, ocupante de cargo
ou emprego efetivo na administração pública direta, indireta
e fundacional, não terá direito aos benefícios do Plano de
Seguridade Social, com exceção da assistência à saúde."

Art. 39 O art. 12 da Lei n9 8.212, de 24 de julho de
1991, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência
Social as seguintes pessoas físicas:

I - como empregado:
a) .

g) o servidor público ocupante de cargo em comissão,
sem vínculo efetivo com a União, Autarquias, inclusive em
regime especial, e Fundações Públicas Federais.

Art. 49 O art. 11 da Lei n9 8.213, de 24 de julho de
1991, passa a vigorar com a seguinte reda~ão:

"Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência
Social as seguintes pessoas FI. 2 do projeto de lei que "Dispõe
sobre a vinculação do servidor público civil, ocupante de cargo
em comissão sem vínculo efetivo com a Administração Pública
Federal, ao Regime Geral de Previdência Social e dá outras
providências. "

Físicas:
I - como empregado:
a) ~ .

g) o servidor público ocupante de cargo em comissão,
sem vínculo efetivo com a União, Autarquias, inclusive em
regime especial, e Fundações Públicas Federais.

Art. 59 As contribuições dos servidores de que trata
esta Lei, vertidas ao Plano de Seguridade Social do Servidor,
serão transferidas à Previdência Social nos termos definidos
em regulamento.

Art. 69 O Poder Executivo regulamentará esta Lei no
prazo de 90 dias a partir da data de sua publicação.

Art. 79 Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 89 Revogam-se as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Os Senhores
que o aprovam queiram permanecer como estão. (Pausa.)

Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Há sobre a
. mesa e vou submeter a votos a seguinte

REDAÇÃO FINAL:

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
N9 3.520-B, DE 1993

Dispõe sobre a vinculação do servidor público civil,
ocupante de cargo em comissão sem vínculo efetivo com
a Administração Pública Federal, ao Regime Geral de
Previdência Social e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O servidor público civil ocupante de cargo em

comissão, sem vínculo efetivo com a União, Autarquias, inclu
sive em regime especial, e Fundações Públicas Federais, vincu-

la-se obrigatoriamente ao Regime Geral de Previdência Social
de que trata a Lei n98.213, de 24 de julho de 1991.

Art. 29 O art. 183 da Lei n98.112, de 11 de dezembro
de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 183. A União manterá Plano de Seguri
dade Social para o servidor e sua família.

Parágrafo único. O servidor ocupante de cargo
em comissão que não seja, simultaneamente, ocupante
de cargo ou emprego efetivo na administração pública
direta, autárquica e fundacional, não terá direito aos
benefícios do Plano de Seguridade Social, com exceção
da assistência à saúde."

Art. 39 O art. 12 da Lei n? 8.212, de 24 de julho de
1991, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 12. São segurados obrigatórios da Previ
dência Social as seguintes pessoas físicas:

I - como empregado:
a) .

g) o servidor público ocupante de cargo em comis
são, sem vínculo efetivo com a União, Autarquias,
inclusive em regime especial, e Fundações Públicas Fe
derais.

Art. 4° O art. 11 da Lei n9 8.213, de 24 de julho de
1991, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 11. São segurados obrigatórios da Previ
dência Social as seguintes pessoas físicas:

I - como empregado:
a) .

g) o servidor público ocupante de cargo em comis
são, sem vínculo efetivo com a União, Autarquias,
inclusive em regime especial, e Fundações Públicas Fe
derais.

Art. 59 As contribuições dos servidores de que trata
esta Lei, vertidas ao Plano de Seguridade Social do Servidor,
serão transferidas à Previdência Social nos termos definidos
em regulamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se às
contribuições recolhidas desde o início do vínculo do servidor
com a administração direta, autárquica ou fundacional, sendo
assegurado o cômputo do respectivo tempo de contribuição
para efeito de percepção dos benefícios previdenciários. .

Art. 69 O art. 55 da Lei n9 8.213, de 24 de julho de
1991, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso VI:

"Art. 55. . .

VI - o tempo de contribuição efetuado com base
nos arts. 8º e 9° da Lei nº 8.162, de 8 de janeiro de
1991, pelo segurado definido no art. 11, inciso I, alínea
g, desta Lei, sendo tais contribuições computadas para
efeito de carência."

Art. 7º O Poder Executivo regulamentará esta Lei no
prazo de noventa dias a partir da data de sua publicação.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação.
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Art. 99 Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Sessões, 27 de janeiro de 1993. - Agostinho

Valente - Relator.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Os Senhores
que a aprovam queiram permanecer como estão. (Pausa.)

Aprovada.
Vai ao Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) 

-3-
PROJETO DE LEI
N9 515-C, DE 1991

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único do Substitutivo do Se
nado Federal ao Projeto de Lei n9 515-B, de 1991,
que "Institui a Lei Orgânica do Ministério Público,
dispõe sobre normas gerais para a organização do Mi
nistério Público dos Estados, e dá outras providências".
Pendente de parecer da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Para oferecer
parecer ao substitutivo do Senado, em substituição à Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação, concedo a palavra
ao Sr. Deputado Luiz Carlos Santos.

O SR. LUIZ CARLOS SANTOS (Bloco Parlamentar De
mocrático - SP. Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, o
Senado Federal apenas fez modificações aditivas no texto
aprovado na Câmara dos Deputados, sem alterar o espírito,
a estrutura do projeto. Consideramos, portanto, que as inovaL

ções introduzidas pelo Senado Federal vêm aperfeiçoar o Pro
jeto de Lei n9 515, obedecendo à boa técnica legislativa, à
juridicidade e à constitucionalidade.

Somos pela aprovação do texto aprovado no Senado Fe
deral.

Este é o nosso parecer.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Em discussão
a matéria. Para discuti-Ia, tem a palavra o nobre Deputado
Paes Landim.

O SR. PAES LANDIM (Bloco Parlamentar - PI. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o projeto submetido,
neste momento, à apreciação desta Casa institui a Lei Orgâ
nica do-Ministério Público. Veja V. Ex~, pelo nome e pelo
conteúdo do projeto, que ele praticamente repete, agravando,
é claro, a mesma lei anterior, redigida no regime autoritário,
elaborada, portanto, pelo então Procurador-Geral da Repú
blica, Henrique Fonseca. Ele interfere de maneira indébita
na Federação, na autonomia dos Estados, criando ainda, Sr.
Presidente, uma série de funções que vão onerar sobremodo
a economia dos Estados.

Sr. Presidente, está-se criando aqui o Conselho Superior
do Ministério Público, o Colégio de Procuradores de Justiça,
a Corregedoria-Geral do Ministério Público, além de órgãos
auxiliares: os Centros de Apoio Operacional, a Comissão de
Concurso, o Centro de Estudos de Aperfeiçoamento Funcio
nal; há, ainda, os estagiários, que serão nomeados pelo chefe
do poder em cada Estado, pelo prazo de três anos.

Pergunta o Deputado Prisco Viana: quem pagará isso?
Mais uma vez, será o contribuinte. Está-se criando um mons
trengo, uma parafernália burocrática, que vai onerar mais

uma vez os cofres dos Estados. O projeto é um atentado
contra a Federação, Sr. Presidente, porque tira do Poder Le
gislativo dos Estados a competência para disciplinar o seu
próprio Ministério Público, desrespeitando a Constituição,
que diz que, em cada Estado, o respectivo Ministério Público
estabelecerá sua organização e seu estatuto.

Pior ainda, Sr. Presidente, o projeto acaba com o Minis
tério Público dos Tribunais de Contas da União e dos Estados,
subordinando-os ao Ministério Público ligado às Procuradorias
da República, na União, e à Procuradoria dos Estados, nos
Estados. Ora, o Tribunal de Contas é um órgão técnico, auxi
liar do Poder Legislativo. Não pode o Poder Executivo retirar
do Ministério Público e dos Tribunais de Contas a competência
para analisar seus projetos e abordar as questões complicadas
de natureza técnica submetidas aos Tribunais de Contas da
União e dos Estados, pois isso contraria o art. 130 da Consti
tuição Federal, que é bem claro quando diz:

"Art. 130. Aos membros do Ministério Público
junto aos Tribunais de Contas aplicam-se as disposições
desta seção pertinentes a direitos, vedações e forma
de investidura."

O projeto, além de criar cargos, extingue a carreira espe
cial dos membros do Ministério Público e dos Tribunais de
Contas da União e dos Estados, violando flagrantemente a
Constituição.

Sr. Presidente, estamos cansados de votar projetos in
constitucionais, às carreiras, sem a devida reflexão e medita
ção. Além do mais, o projeto é uma cópia do modelo autori
tário do regime militar, com imperfeições maiores ainda, aten
tando contra a soberania dos Estados.

Por estas razões, encaminho o voto contrário à aprovação
do presente projeto de lei.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem a palavra
o Sr. Hélio Bicudo, para discutir o projeto.

O SR. HÉLIO BICUDO (Bloco Parlamentar Democrático
- SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, para contra
ditar o ilustre Deputado Paes Landim, diria a V. Ex~ que
o Ministério Público está disciplinado em artigo da Consti
tuição, que não prevê o Ministério Público especial para o
Tribunal de Contas.

A esse respeito, Sr. Presidente, existe uma ação direta
de inconstitucionalidade, promovida pelo Procurador-Geral
da República e em tramitação no Supremo Tribunal Federal.
A questão que foi votada neste Congresso é claramente incons
titucional e assim será declarada.

A supressão desse artigo, portanto, não tem razão de
ser, uma vez que não pode existir um Ministério Público pró
prio ao Tribunal de Contas, e os funcionários que exercem
essas funções passarão a ocupar uma carreira em extinção.

O projeto, tal qual está formulado pelo Senado, atende
aos interesses não só do Ministério Público como do próprio
Tribunal de Contas, porque este terá o Ministério Público
da União, no caso federal, e dos Estados, nos casos estaduais.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Não havendo
mais oradores inscritos, declaro encerrada a discussão.

Vai-se passar à votação da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Os Líderes te
rão a palavra para orientação das bancadas. E o Relator,
se o desejar, também usará da palavra.

O Sr. Luís Eduardo - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.



2022 Quinta-feira 28 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Janeiro de 1993

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra, pela ordem.

O SR. LUÍS EDUARDO (Bloco Parlamentar - BA.; Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, comunico a V. Ex~

que apoiaria requerimento de comum acordo com os demais
Líderes, no sentido de adiar essa votação para que se possa'
ter um conhecimento mais profundo sobre o projeto, o que
certamente atenderia melhor aos interesses do País.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Há requeri
mento sobre a mesa com esse objetivo, de autoria do nobre
Depu,tado Genebaldo Correia.

E lido o seguinte requerimento:

"Sr. Presidente, solicito a retirada de Pauta do
Projeto de Lei n9515/91."

Sala das Sessões.
Genebaldo Correia, Líder do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Em votação
o requerimento. (Pausa.)

Aprovado.
A matéria virá à pauta na sessão de amanhã.
A Mesa consulta os Srs. Líderes sobre a conveniência

do prosseguimento da pauta, considerando a necessidade de
entendimento e em face da rarefação do quorum.

O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco Parlamentar Demo
crático - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
gostaria de saber se houve acordo sobre a proposição que
trata do débito dos clubes de futebol para com a Previdência
Social.

. _ O SR. PRE.SIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Havendo dispo
slçao do Plenáno para apreciar o Item 5...

O SR. ROBERTO FREIRE - Acredito que poderíamos
apreciá-lo, uma vez que há acordo pleno.

. O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro)- A Mesa tem
mformação de que o Relator do item 4 .cogita de requerer
a retirada da matéria da pauta da sessão de hoje, a menos
que haja entendimento para votá-lo. .

O SR. NILSON GmSON (Bloco Parlamentar Democrá
tico - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, comu
nico a V. Ex~ que houve novo entendimento com o Líder
do PT, Vladimir Palmeira, sob orientação do Dr. Décio Gui
marães, assessor do PT. Então, ficou praticamente acertada
com todos os Líderes a aprovação da matéria. Pediriá, portan
to, a V. Ex~, se não fosse inconveniente, que votássemos
este item, em decorrência da necessidade premente.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Não havendo
oposição do Plenário, teremos condições de apreciar os itens
4e 5.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) 

-4-
PROJETO DE LEI N9 2.483, DE 1992

(Do Superior Tribunal de Justiça)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n9
2.4R3. de 1992, que "Dispõe sobre o remanejamento

de cargos criados pela Lei nV 7.178, de 19 de dezembro
de 1983, para o Quadro de Pessoal Permanente da
Secretaria do Conselho da Justiça Federal". Tendo pa
recer da Comissão de Trabalho, Administração e Ser
viço Público, pela aprovação. (Relator: Sr. Messias
Góis". Pendente de parecer da Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Para oferecer
parecer ao projeto, em substituição à Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação, concedo a palavra ao nobre
Deputado Nilson Gjbson.

O SR. NILSON GmSON (Bloco Parlamentar Democrá
tico - PE: Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, Sr~s e
Srs. Deputados: o Projeto de Lei n9 2.483, de 1992, dispõe
sobre o remanejamento de cargos criados pela Lei n97.178,
de 19 de dezembro de 1983, para o Quadro de Pessoal Perma
nente da Secretaria do Conselho da Justiça Federal.

Sr. Presidente, somos pela constitucionalidade, juridici
dade, boa técnica legislativa do substitutivo apresentado pelo
STJ, que se refere à 2~ Região (Rio de Janeiro e Espírito
Santo) e também à 5~ Região (Pernambuco Ceará Paraíba
Rio Grande do Norte e Sergipe). " ,

Somos pela aprovação, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - O Sr. Relator
concluiu pela aprovação do substitutivo.

A Mesa convida o nobre Deputado José Maria Eymael
para Secretário, ad hoc, dos nossos trabalhos. É mais um
serviço que S. Ex~ prestará a esta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Em face da
apresentação, neste momento, de substitutivo, peço ao Sr.
Secretário que proceda à leitura do mesmo, para conheci
mento do Plenário.

(É lido o seguinte:)

"SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI N9 2.483, DE 1992

Dispõe sobre o remanejamento de cargos criados
pela Lei n9 7.178, de 19 de dezembro de 1983, para
o Quadro de Pessoal Permanente da Secretaria do Con
selho da Justiça Federal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Ficam remanejados para o Quadro de Pessoal

Permanente da Secretaria do Conselho da Justiça Federal,
com o Código CFJ-DAS-102.4, oito cargos em Comissão de
Assessor, pertencentes ao Grupo Direção e Assessoramento
Superiores, Código JF-DAS-102-2, criados pelo Anexo I da
Lei n97.178, de 19 de dezembro de 1983.

Art. 29 Ficam criados, nos Quadros de Pessoal Perma
nente das Seções Judiciária da Justiça Federal de Primeiro
Grau, das 2~ e 5~ Regiões, os cargos constantes dos Anexos
I e II desta lei.

Art. 39 As despesas decorrentes da aplicação desta lei
correrão à conta das dotações orçamentárias consignadas à
Justiça Federal de Primeiro Grau.

Art. 49 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 59 Revogam-se as disposições em contrário.
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ANEXO I
QUADRO PERMANE~TE DE PESSOAL DAS SECRETARIAS DAS 8EC6ES

JUDICIÁRIAS DA JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DA eê REGI~O

(Art. EQ da Lei n9 , de .. de d.)
----------------------------------------------------------------------------
GRUPO DENOMINACZ10 CóDIGOS NúMERO DE

CARGOS
. ------------------------------------------------------------------------_.
Direção e Aseessore
men~o Superiores (JF
DAS-iOO)

Diretor de Se~retariê

Diretor de Subsecretaria
Diretor de Núcleo

JF-DAS-I01.5
JF-DAS-Wi.4 .
JF-DAS-iOi.2

35
Oê
11

.---------------------------------------------------------------------------.
Técnico Judiciário JF-AJ-021 265

Atividades de Oficial de Justi~a

Apoio Judiciário Avaliador JF-AJ-025 192
(JF-AJ-020) AUHiliar Judiciário JF-AJ-022 550

Atendente Judiciário JF-AJ-023 21B
Agente de Seguran~a

Judiciária JF-AJ-024 68._-----------------------------------------------_._------------------------
Outr•• Ativida
des de Nível
Superior
(JF-NS-900)

Médico
Odontólogo
Engenheiro
Contador

JF-NS-901
JF-NS-909
JF-NS-9i6
JF-NS-924

03
02
02
04

._---------------------------------~----------------------------------------
Outras Ativi
dades de Nivel
Médidt
IJF-NM-1000)

Pro~eBGllml!nto

de Dados
(JF-PRO-1600)

AUHiliar de Enfermagem
TÉcnico de Contabilidade
Auxiliar Opera~ional

de Servi~os Diversos

Operador
< Digitador

JF-NM-iOOi
JF-NI'\-1042

JF-NM-1.00b

JF-PRO-lb03
JF-PRO-1604

03
06

25

16
14

----------------------------------~---~------------------------------------
ANEXO 11

QUADRO PERMANEN1E DE PESSOAL DAB SECRETARIAS DAS SECõES
JUDICIÁRIAS DA JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DA 5~ REGina

(Art. e9 da Lei nº • de •• de de)

-----------------------------------------------------------------------------
GRUPO DENOMINACM CóDIGOS NúMERO DE

CARGOS

. ~---------------.------------~----------------------------------------------
Dir!~io e ASGessora
mente Superiores (JF
DAS-iOO)

Diretor de Secretaria
Diretor de Núcleo

JF-DA5-101.5
JF-DAS-I0l .. 2

07
14

-----------------------------------------------------------------------------
Té~nico Judiciário JF-AJ-021 83

Atividades de OHeial de Justiça
Apoio Avaliador JF-AJ-Oe5 97
Judiciár io AUHilier Judiciário JF-AJ-022 258
(JF-AJ-OeO) Atendente Judiciário JF-AJ-023 77

Agente de Seguran,a
Judiciária uF-AJ-Oê4 28

--------------------------------------------------------------------------_.
Outras Atividades
de Nivel Superior
(JF-NS-900)

Bibliotecário JF-N5-932 04

---------------------------------------------------------------------------
Outr.s Atividades
(I. Nivel MÉdio
JF-NM-iOOO)

Telefonillta
Auxiliar Operacional
de Serviços Divereos

JF-NM-I044

JF-NM-i006

07

, -------------------------------------------------------------------------
S12rviço de
Transporte Ofi
cial I! Portaria
(JF -TP-1200)

Agente de Portaria JF-TP-iêoe 07
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o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Não havendo
oradores inscritos, declaro encerrada a discussão.

Vai-se passar à votação da matéria.

SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - O Relator da Co
missão de Constituição e Justiça e de Redação ao apreciar
o projeto, adotou e vou submeter li votos o seguinte

Substitutivo:
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Ficam remanejados para o Quadro de Pessoal

Permanente da Secretaria do Conselho da Justiça Federal,
com o código CFJ-DAS-102.4, oito cargos em comissão de
Assessor, pertencentes ao Grupo Direção e Assessoramente'.

, Superiores, código JF-DAS-1Ó2-2, criados pelo Anexo I da
Lei n9 7.178, de 19 de dezembro de 1983.

Art. 29 Ficam criados, nos Quadros de Pessoal Perma
nente das Seções Judiciária da Justiça Federal de Primeiro
Grau, das 2' e 5' Regiões, os cargos constantes dos Anexos
I e 11 desta Lei.

Art. 39 As despesas decorrentes da aplicação desta Lei
correrão à conta das dotações orçamentárias consignadas à
Justiça Federal de Primeiro Grau.

Art. 49 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 59 Revogam-se as disposições em contrário.

ANEXO I
QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DAS SECRETARIAS DAS SECõES

JUDICl~Rlns D~ JUSTICAFEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DAe. REGI~O,

(Art. EQ d'a Lei n9 "i 'dI! .; de ' de)

---~------------------~---------------------------------------------------_.GRUPO

Direção e Assessora
men~o Superiores (JF
DAS.,.100»

DENOMINAC~O

'Diretor de Secretaria
Diretor de Subsecretaria

, , Diretor de N~cleo

CóDIGOS

JF-DAS-101.5
JF-DAS-l0i.4 •
JF-DAS-l0i.2

NúMERO DE
CARGOS

as
oe
11' ,

.--------------~-------~-----------------------------------~----------------Técnico Judiciário JF-AJ-021 '265
Atividades de Oficial de Justi~a

Apóio Judiciâ~io Avaliador JF-AJ-Oe5 ·1ge
(JF:-AJ-020» AUMilier Judici'rio JF-AJ-Oe2 550

Atendente Judiciária tlF-AJ-02a elS
Agente de Sll9uraOl;:a
Judiciária JF-AJ-024 68

._----------------------------------~~--------------------------------------Outra. Ativida
des de Nível
'S'uperior ,',
(JF-NS-900)

MÉdico
Odontôlago
Engenhe'i ro'
Contador

JF-NS-901
JF-NS-909
JF-NS-916
\IF-NS-924

'oa
02
oe
04

._--------------------------------------------------------------------------
Outras Ativi
dades de Nivel
MédUJ
tJF-NM-1000)

AUMiliar de Enfermagem
T~cnico de Contabilidade
AUMiliar Operacional
de Serviços Diversos

JF-NM-100i
JF-NM-104e

JF-NM-l006

oa
06

25
------------------------------------------------------------------------
Processamento
de Dados
(JF-PRO-1600)

Operador
, Dig i 1;a,~ór

. ",F-PRD-160a
JF-PRO-1604

16
14

---------------------~~-----------~-------~-----------------------~--------
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'ANEXO 'lI
, QUADRO PERMANEN1E DE PESSOAL DAS SECRETARIAS DAS SECõES

JUDICltSRlAS DA JUSTlCA FEDERAl. DE' PR'lMEIRO GRAU DA 5ª REGl~O
(Art. e9 da,Lei nli! ". de:,.'.' d'~, de')'

-----------------------------------------------------------------------------
GRUPO DENDMINACM C6DIGOS NúMERO DE

CARGOS

. ~--------------------------------------------------------------------------
Dir!tio e Asses&ora
mente Superiores (JF
DAS-l00)

Diretor de Secretaria
Diretor de N,úc,lep

JF-DAS-l01.5
JF-OAS-101.2

07
14

28

97
258
77

JF-AJ-025
JF-AJ-022
JF-AJ-02:3

'iJF-AJ-024

Ati v j dades de
Apoio

'Judiciário
lJF-,AJ,-OeO)

--------~~-~--------~--------~~-------~.~------------------~----------------Técnico Judiciá'rio ' .lF-AJ-021' ,. " 83
Oficial de JU6ti~Q

Avaliador '..... '.
AUKiliar Judiciário
Atendente Judiciario
Agente de Seguran~a

Judiciária ,----------------._----------------_.._---------~------- ------------------_.
Outras Ativhlad'f;!5:,,'

, de Nivel Superior
(JF-NS-900)

IHbliotecário, JF-N5-932 04

-------------------------------~~--~~----------------------~~-----~------
Outr•• Atividades
tluNfvl!l MÉdio

J F-NM-l000.

Telefonista
AuKili.~,Operacjonal

de Serv'i~D~ Diver.DB

JF-NM-l044 ,

JF-NM-iOOb

07

39

, ---------------------------~-~~~-~---------------------------------------
Servi~o de
Transporte Ofi
cial e Portaria'
(JF -TF'-leOO)

Agente de Portaria· " JF-TP-leoe 07

-------------~~~-~---------------------~~---------------------------------

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Os Srs: que' Permanente da Secretaria do Conselho da Justiça Federal,
o aprovam queiram permanecer como estão. (Pausa.) , , . " . Com o código CJF-DAS-102.4, oito cargos em comissão de

Aprovado. ",' As~~S~ÇI;, pertencentes ao Grupo-Direção e Assessoramento
Fica prejudicada a Próposiçao inicial (Projeto de Lei n9 Superiores, código JF-DAS-102,4, criados pelo Anexo I da

2.483/92). 4li \}9, 7.]78, de l~ de dezembrodtd983.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Há sobre a Art. 29 Ficam criados, nos Quadros de Pessoal Perma-
mesa e vou submeter a votos a seguinte nente das Seções Judiciárias da Justiça Federal de Primeiro

REDAÇÃO FINAL Grau, das 2· e 5· Regiões, os cargos constantes do Anexos
I e II desta lei.

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Art. 39 As despesas decorrentes da aplicação desta lei
N9 2.483-B, DE 1992 correrão à conta das dotações orçamentárias consignadas à

Dispõe sobre o remanejamento de cargos criados Justiça Federal de Primeiro Grau.
pela Lei n9 7.178, de 19 de dezembro de 1983, para Art. 49 Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
o Quadro de Pessoal Permanente da Secretaria do Con- cação.
selbo da Justiça Federal. Art. 59 Revogam-se as disposições em contrário.

O Congresso Nacional decreta: Sala das Sessões, 27 de janeiro de 1993. - Nilson Gibson,
Art. 19 Ficam remanejados para o Quadro de Pessoal Relator.
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ANEXO 1
QUADRO PERMANErHE DE PESSO"L DAS SECI1ETARIAS DAS SEÇõES

JUDICIÁH[(1S DA JU9TICA FEDERAL DE F'RJMEIRO GRAU DA 2ê REGI~O

(Art.,EE da Lei n9 I de .. de da I

,--------~~------------------------------------------------------------------
GRUPO DENOMINAC2(O CóDIGOS NúMERO DE

CARGOS
- ----------------------------------------------~---------------------------
Direção e Assessora
men~c Superiores (JF
DAS-lOOI

Diretor de Secretaria
Diretor de Subsecretaria
Diretor de'Núcleo

JF-DA5-10L5
JF-DAS-iOi ,4 .
JF-DAS-101.E

35
02
11

._-----~--------------------------------------------------------~--------~--

Atividades de
Apoio JUdiciário
(JF-AJ-OeOI

TÉcnico Judiciário
Oficial'deJusti~a

Avaliador
AUMiliar Judiciário
Atendente Judiciário
Agente de Seguran~a

Judiciária

JF-AJ-OE1

JF-AJ-025
JF-AJ-022
JF-AJ-023

JF-AJ-024

265'

192
550
218

68
._---------------------------------------~-~----~~--~-~----------------------
OutrAB Ativida~ M'dico 'JF-NS-901 03
des de Nivel Odont61ogo JF-N5-909 02
Superior Engenhei~o JF-NS-916, 02
(JF-NS-900 I Contador JF-NS-924 04
._---------------------------------------------------------------------------
Dutralii Ativi
dades de Nível

, Hédilb
(JF-NM-1000)

AUMiliar de Enfermagem
TÉcnico de Contabilidade
AUHiliar Operacional
de Serviços Dive~6oS

JF-NM-1001
JF-NM-104E

JF-NM-1006

03
06

25
. , .

._------------~--~-------~---------------------------------------------------
Processamento,

,de Dados,
(JF,..PRO-1600 I,

, Operador'
Digitac;1o r:-

JF-PRO-1603
JF-PRD-1604

16
14

-------~------------~---------7--------------------------------------------

QUADRO PERMANEN1E DE
JUDICIÁRIAS DA JUSTICA

(Art, 29 da Lei n9

ANEXO 11
PESSOAL OAB SECRETARIAS DAS
FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DA

, de',. de de

SECõES
52 AEGIl:SO

I

-----~-----------------~-----------------------------------------------------
GRUPO " DENOMINAr.;:110 CóDIGOS Núr'lERO DE

CARGOS

.---------------------------------------~------------- ---------------------
Dir!~~o e Assessora-, Diretor de Secreta~ia

mente Superiores (JF-' Diretor de Nucleo
DAS-iOO)

JF-DAS-i01.5
J,F-DAS-ioi. e

07
i4

~---------------------~~~----------------------------------------------------

Ati v i dades de
Apoio
Judiciário
(JF-AJ-OepI

Técnico Judiciário
Oficial de Justi~~

Aval iador"
AUKilisr Judiciário
Atendente Jüdic'iár'i'o
Agente, de Segur'a'nçéÍ
Judiciária

JF-AJ-021

JF-AJ ....025
JF-AJ..;,022
JF-AJ-02:3

JF-AJ-024

83

97
258

77

28

--------------------------------------------~-----~-----------------------_.
outras Ativi~êde5
de Nível Superior
(JF-NS-900)

Bib I iotecário JF-NS-932 04
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o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Os Srs. que
o aprovam queiram permanecer como estão. (Pausa.)

Aprovado.
Vai ao Senado Federal.
Vem à Mesa e vai da publicação a seguinte Declaração

de Voto
Senhor Presidente:
Solicitamos consignar em Ata o nosso Voto de abstenção

ao Projeto de Lei n9 2.483/92.
Sala das Sessões, 27 de janeiro de 1993. - Deputado

Cyro Garcia - Deputado Ernesto Gradella.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) 

-5-
PROJETO DE LEI
N9 3.490, DE 1992

(Do Senado Federal)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n9

3.490, de 1993, que "estabelece normas de contribuição
ao INSS dos clubes de futebol, parcelamento dos débi
tos, e dá outras providências". Pendente de pareceres
das Comissões de Educação, Cultura e Desportos; de
Seguridade Social e Família; de Finanças e de Redação
e de Constituição e Justiça e de Redação.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) -
Concedo a palavra ao Deputado Aécio de Borba, para

emitir parecer ao projeto, em substituição à Comissão de
Educação, Cultura e Desporto.

O Sr. Laerte Bastos - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. E~
a palavra pela ordem.

O SR. LAERTE BASTOS (Bloco Parlamentar Demo
crático - RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
gostaria de retificar meu voto. Na ....otação do item referente
à modernização dos portos, eu gostaria de ter votado "sim"
e equivocadamente votei "não".

O SR. AÉCIO DE BORBA (Bloco Parlamentar - CE..
Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, trata-se realmente
de matéria altamente benéfica aos clubes de futebol do Brasil,
e sobre o assunto já há entendimento e aceitação da Previ
dência.

Por considerar o projeto de alto interesse para o regime
previdenciário, atendendo às possibilidades dos clubes, que
terão porcentagem de renda previamente retida, o voto do
Relator é pela aprovação do projeto de lei do Senado.

Há uma emenda do Deputado Onaireves Moura que es
tende às demais entidades a possibilidade do parcelamento
igual ao do dado a todas as prefeituras e outras entidades,
dando também às outras entidades esportivas um direito que
já foi dado a muitas prefeituras.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Para oferecer
parecer ao projeto, em substituição à Comissão de Seguridade
Social e Família, concedo a palavra ao nobre Deputado Ge
raldo Alckmin Filho.

O SR. GERALDO ALCKMIN FILHO (Bloco Parlamen
tar Democrático - SP. Para emitir parecer. ) - Sr. Presidente,
apresentamos, em nome da Comissão de Seguridade Social
e Família, um substitutivo, aperfeiçoando e melhorando o
projeto de lei aprovado pelo Senado.

O substitutivo, em primeiro lugar, corrige uma distorção,
que é a seguinte: hoje a contribuição dos clubes de futebol
profissional à Seguridade Social é calculada considerando a
folha de salários. A partir de agora, eles passariam a contribuir
com 50% sobre a receita total da bilheteria, mas o financia
mento das parcelas por acidente de trabalho continuaria a
incidir sobre a folha. Exatamente como no caso da agricultura,
não tem sentido, se o objetivo é não mais contribuir desse
modo. O substitutivo faz com que a parcela referente ao aci
dente de trabalho também seja c~lculada sobre a receita da
bilheteria, e n~o mais sobre os salários corrigindo o projeto.

A outra mudança é que, n~ proposta original, havia possi
bilidade de parcelar a parte patronal, a contribuição do empre
gador, mas não havia referência à parte dos empregados que
também não foi recolhida. Então, tratava-se de um parcela
mento que não resolvia o problema da dívida.

Permitimos também, no substitutivo, a exemplo do que
já foi feito no projeto anterior, parcelar toda a dívida. E
há interesse da Previdência em receber esses recursos. Esti
ma-se que a dívida é de 900 bilhões de cruzeiros. Então,
deve-se permitir que tudo seja parcelado.

Em relação às duas emendas oferecidas, somos contrários
a ambos, porque não é possível estender o benefício a todas
as modalidades esportivas. O projeto se refere apenas aos
clubes de futebol profissional.

Quero aconselhar o Deputado Aécio de Borba a que
fique tranqüilo, porque o Executivo já está preparando um
outro projeto de lei que vai equacionar o problema das demais
atividades desportivas. A proposição ora em debate se refere
especificamente aos clubes de futebol profissional, repito, e
o objetivo do Governo é o de arrecadar com esse projeto,
neste ano, 450 bilhões de cruzeiros, permitindo aos clubes
de futebol efetuar esse pagamento. E ele terá que ser feito
até dois dias depois da venda dos ingressos.

SUB.STITUTIVO AO PROJETO DE LEI

N9 3.490, DE 1993

Estabelece normas de contribuição ao INSS dos
clubes de futebol profissional, parcelamento dos débitos
e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 A contribuição empresarial devida pelos clubes

de futebol profissional à Seguridade Social corresponde, em
substituição à prevista no art. 22 da Lei n9 8.212, de 24 de
julho de 1991, a cinco por cento da receita bruta, de acordo
com o borderô referente a todo espetáculo desportivo de que
ele participe no território nacional, inclusive jogos interna
cionais, não admitida nenhuma dedução.

§ 19 Caberá à entidade promotora do espetáculo, Fede
ração ou Confederação, a responsabilidade de efetuar o des
conto referido no caput e o repasse do respectivo valor ao
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, no prazo de
até dois dias úteis após a realização do evento.

§ 29 Para que o clube de futebol nacional faça jus ao
repasse da sua parcela de participação na renda dos espetá
culos deverá comprovar à Federação ou Confederação o reco
lhimento, nos prazos devidos, da contribuição descontada dos
empregados.

§ 39 O não cumprimento pelas Federações e Confede
rações do disposto no parágrafo anterior sujeitará as mesmas
às sanções previstas na Lei n9 8.212/91.
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§ 49 As demais entidades desportivas de que tratam as
Leis n9 5.939, de 19 de setembro de 1973, e n° 6.251, de
8 de outubro de 1975, continuam a recolher suas contribuições
na forma estabelecida para as empresas em geral, segundo
as disposições da Lei n9 8.212, de 24 de julho de 1991, e
legislação subseqüente.

Art. 29 Poderá ser concedido parcelamento aos clubes
de futebol profissional dos débitos relativos a contribuições
arrecadadas pelo INSS, ajuizados ou não, existentes até a
competência outubro de 1992, desde que requerido até cento
e vinte dias contados da vigêndia desta Lei, mediante o descon
to e o recolhimento de cinco por cento da receita bruta desti
nada ao clube devedor, de acordo com o borderô referente
a todo espetáculo desportivo de que ele participe, em território
nacional, inclusive jogos internacionais, não admitida nenhu
ma deduç:io.

§ 19 Os recursos provenientes do desconto referido no
caput constituirão o valor das parcelas a serem deduzidas
do saldo devedor do débito, cabendo às Federações ou Confe
derações efetuar o desconto e o recolhimento em nome do
clube devedor, no prazo de até dois dias úteis após a realização
dos espetáculo.

§ 29 Para a formalização dos parcelamentos de que trata
este artigo e garantia de seu cumprimento, deverão as Federa
ções e Confederações intermediar os acordos firmados entre
os clubes que lhes são filiados e o INSS.

§ 39 Excepcionalmente, no ato dos parcelamentos pre
vistos neste artigo, poder-se-á parcelar as contribuições des
contadas dos segurados empregados e não recolhidas ao INSS,
até a competência outubro de 1992, na forma estabelecida
no caput desde artigo.

Art. 39 O não-recolhimento nas épocas próprias dos va
lores devidos ao INSS sujeitará as Federações e Confederações
ao pagamento de atualização monetária, juros e multas na
forma prevista na Lei n° 8.212/91 e legislação subseqüente.

Parágrafo único. A atualização monetária será devida
a contar do segundo dia útil após a realização do espetáculo.

Art. 49 O Poder Executivo regulamentará a presente
Lei no prazo de sessenta dias, a contar Qe sua promulgação.

Art. 59 Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 69 São revogadas as disposições êm contrário.
Sala das Sessões, 27 de janeiro - de 1993. - Deputado

Geraldo Alckmin Filho, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Para oferecer
parecer ao projeto em substituição à Comissão de Finanças
e Tributação, concedo a palavra ao Deputado Manoel Castro.

O SR. MANOEL CASTRO (Bloco Parlamentar - BA.
Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, estamos com o parecer
pronto, com o voto favorável. Somos pela adequação e compa
tibilidade, e votamos contra as duas emendas apresentadas.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinhero) - Para oferecer
parecer ao projeto, em substituição à Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação, concedo a palavra ao Deputado
Vital do Rêgo.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Parlamentar Demo
crático - PB. Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, vencido
o mérito, a Comissão de Constituição e Justiça e de Redação
opina favoravelmente à aprovação do substitutivo daComissão
de Seguridade Social e Família e é também pela rejeição das
emendas, por manifesta antijuridicidade.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Não havendo
oradores inscritos, declaro encerrada a discussão.

Vai-se passar à votação da matéria.

O SIl. PRESIDENTE ( ) - Há sobre a mesa
as seguintes

EMENDAS DE PLENÁRIO
NO}

PROJETO DE LEI N? 3.490/93

Estabelece normas de contribuição ao INSS dos
clubes de futebol, parcelamento dos débitos, e dá outras
providências".

EMENDA

No art. 19 , onde se lê:

"Clubes de futebol profissional".

Leia-se: "entidades desportivas", e, em conseqüência,
suprima-se o § 39 do artigo 19

Sala das Sessões 27-1-93. - Deputado Onaireves Moura.

Justificação

Parece-nos discriminatório - e até injusto - que a lei,
fruto de projeto de tão significativa inspiração, venha excluir
de seus benefícios outras tantas entidades desportivas que,
aliadas ao futebol profissional, contribuem, não só para a
alegria de nossas platéias, como também, pela força e abne
gação de seus integrantes, para a afirmação do prestígio de
nossos desportistas, no País e no exterior.

Assim, a nossa emenda visa estender às demais categorias
esportivas os fins e efeitos de uma proposição que, em boa
hora, vem ao encontro das necessidades e interesses dos bene
ficiados, como também do próprio órgão arrecadador do nosso
Sistema de Seguridade Social.

E, por conseqüência da aceitação da modific~ção ora
proposta, se nos impõe a supressão do § 39 do proJeto, vez
que estariam incluídas as "entidades desportivas", na abran
gência do art. 19 desta Lei.

Sala das Sessões., 27 de janeiro de 1993. - Deputados
Onaireves Moura - Luís Eduardo

-N9 2-

PROJETO DE LEI N9 3.490/93

"Estabelece normas de contribuição ao INSS dos
clubes de futebol, parcelamento dos débitos, e dá outras
providências."

EMENDA

Acrescente-se ao § 39 do art. 19 in fine, na redação do
vencido do substitutivo ao PL do Senado n9 264/91, o seguinte:

"§ 39 E seus débitos vencidos, ajuizados ou não,
poderão ser parcelados em até 180 meses."

Sala das Sessões, 27 de janeiro de 1993. - Deputados
Onaireves Moura - Cardoso Alves.

Justificação

A presente Emenda objetiva assegurar um tratamento,
tanto quanto possível, equânime entre as entidades do futebol
profissional e as outras entidades desportivas, possibilitando,
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assim, a estas últimas, o parcelamento, em até 180 meses,
de seus débitos ajuizados ou não.

Sala das Sessões, 27 de janeiro de 1993. - Deputados
Onaireves Moura - Cardoso Alves.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Para oferecer
parecer às emendas de plenário, concedo a palvra ao Depu
tado Aécio de Borba, em substituição à Comissão de Educa
ção, Cultura e Desporto.

O SR. AÉCIO DE BORBA «Bloco Parlamentar - CE.
Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, somos contra ambas
as emendas.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Para oferecer
parecer às emendas de plenário, concedo a palavra ao Sr.
Deputado Geraldo Alckmin Filho, em substituição à Comis
são de Seguridade Social e Família.

O SR. GERALDO ALCKMIN FILHO Bloco Parlamentar
Democrático - SP. Para emitir parecer.) - Presidente, o
parecer é contrário.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Para oferecer
parecer às emendas de plenário, em substituição à Comissão
de Finanças e Tributação, concedo a palavra ao Sr. Deputado
Manoel Castro. .

O SR. MANOEL CASTRO'(Bloco Parlamentar - BA.
Para emtir parecer.) - Sr. Presidente, o parecer é contrário.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Para oferecer
parecer às emendas de plenário, em substituição à Comissão
de Substituição e Justiça.e de Redação, concedo a palavra
ao Sr. Deputado Vital do Rêgo.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Parlamentar Demo
crático - PB. Para emitirparecer.) -Sr. Presidente, sQmos,
igualmente, pela rejeição, por razões de ordem jurídica.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Em Plenário
foram oferecidas e vou submeter a votos, em gloco, as se
guintes:

Emendas com pareceres contrários.

-N9 1

No art. 19, onde se lê:
.' "clubes de futebol profissional".

Leia-se: "entidades desportivas", e, em conseqüência,
suprima-se o § 39 do art. 19

-N9 2-

Acrescenta-se ao § 39 do art. 19 in rme, na redação do
vencido do substitutivo ao PL do Senado n9 264/91, o seguinte:

"§ 39 E seus débitos vencidos, ajuizados ou não,
poderão ser parcelados em até 180 meses."

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Os Srs. Depu
tados que as aprovam permaneçam como se encontram. (Pau
sa.)

Rejeitadas as emendas de plenário.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - O Relator desig
nado pela Mesa em substituição à Comissão'de Seguridade
Social e Família ao apreciar o projeto, ofereceu ao mesmo
e vou submeter a votos o seguinte:

SUBSTITUTIVO

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 A contribuição empresarial devida pelos clubes

de futebol profissional à Seguridade Social corresponde, em
substituição à prevista no art. 22 da Lei n9 8.212, de 24 de
julho de 1991, a cinco por cento da receita bruta, de acordo
com o borderô referente a todo espetáculo desportivo de que
ele participe no território nacional, inclusive jogos interna
cionais, não admitida nenhuma dedução.

§ 19 Caberá à entidade promotora do espetáculo, Fede
ração ou Confederação, a responsabilidade de efetuar o des
conto referido no caput e o repasse do respectivo valor ao
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, no prazo de
até dois dias úteis após a realização do evento.

§ 29 Para que o clube de futebol nacional faça jus ao
repasse da sua parcela de participação na renda dos espetá
culos deverá comprovar à Federação ou Conferação o recolhi
mento, nos prazos devidos, da contribuição descontada dos
empregados.

§ 39 O não cumprimento pelas Federações e Confede
rações do disposto no parágrafo anterior sujeitará as mesmas
às sanções previstas na Lei n9 8.212/91.

§ 49 As demais entidades desportivas de que tratam as
Leis n9 5.939, de 19 de setembro de 1973, e n9 6.251, de
8 de outubro de 1975, continuam a recolher suas contribuições
na forma estabelecida para as empresas em geral, segundo
as disposições da Lei n9 8.212, de 24 de julho de 1991, e
legislação subseqüente.

Art. 29 Poderá ser concedido parcelamento aos clubes
de futebol profissional dos débitos relativos a contribuições
arrecadadas pelo INSS, ajuizadas ou não, existentes até a
competência outubro de 1992, desde que requerido até cento
e vinte dias contados da vigência desta lei, mediante o desconto
e O recolhimento de cinco por cento da receita bruta destinada
ao clube devedor, de acordo com o borderô referente a todo
espetáculo desportivo de que ele participe, em território nacio
nal, inclusive jogos internacionais, não admitida nenhuma de
dução.

§ 19 Os recursos provenientes do desconto referido no
caput constituirão o valor das parcelas a serem deduzidas
do saldo devedor do débito, cabendo às Federações ou Confe
rações efetuar o desconto e o recolhimento em nome do clube
devedor, no prazo de até dois dias úteis após a realização
do espetáculo.

§ 29 Para a formalização dos parcelamentos de que trata
este artigo e garantia de seu cumprimento, deverão as Federa
ções e Confederações intermediar os acordos firmados entre
os clubes que lhes são filiados e o INSS.

§ 39 Excepcionalmente, no ato dos parcelamentos pre
vistos neste artigo, poder-se-á parcelar as contribuições des
contadas dos segurados empregados e não recolhidas ao INSS,
até a competência outubro de 1992, na forma estabelecida
no caput deste artigo.

Art. 39 O não recolhimento nas épocas próprias dos
valores tlevidos ao INSS sujeitará as Federações e Confede
rações ao pagamento de atualização monetária, juros e multas
na forma prevista na Lei n9 8.212/91 e legislação subseqüente.

Parágrafo único. A atualização monetária será devida
a contar do segundo dia útil após a realização do espetáculo.

Art. 49 O Poder Executivo regulamentará a presente
lei no prazo de sessenta dias, a contar de sua promulgação.

Art. 59 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.
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Art. 69 São revogadas as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Os senhores
que o aprovam queiram permanecer como estão. (Pausa.)

Aprovado.
Prejudicado a proposição inicial (Projeto de Lei n9

3.490/93).

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Há sobre a
mesa e vou submeter a votos a seguinte

REDAÇÃO FINAL

SUBSTITUTIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
(Ao Projeto de Lei do Senado Federal n9 3.490-B,

de 1993 (n9 264, de 1991, na origem)

Substitutivo da Câmara dos Deputados ao.Projeto
de Lei do Senado n9 3.490-B, de 1993 (n9 264/91, na
origem), que "Estabelece normas de contribuição ao
INSS dos clubes de futebol, parcelamento dos débitos,
e dá outras providências."

Substitua-se o projeto pelo seguinte:

Estabelece normas de contribuição ao INSS dos
clubes de futebol profissional, parcelamento dos débitos
e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 A contribuição empresarial devida pelos clubes

de futebol profissional à Seguridade Social corresponde, em
substituição à prevista no art. 22 da Lei n9 8.212, de 24 de
julho de 1991, a cinco por cento da receita bruta, de acordo
com o borderô referente a todo o espetáculo desportivo de
que ele participe no território nacional, inclusive jogos interna
cionais, não admitida nenhuma dedução.

§ 19 Caberá à entidade promotora do espetáculo, Fede
ração ou Confederação, a responsabilidade de efetuar o des
conto referido no caput deste artigo e o repasse do respectivo
valor ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, no
prazo de até dois dias úteis após a realização do evento.

§ 29 Para que o clube de futebol nacional faça jus ao
repasse da sua parcela de participação na renda dos espetá
culos deverá comprovar "à Federação ou Confederação o reco
lhimento, nos prazos devidos, da contribuição descontada dos
empregados.

§ 39 O não-cumprimento pelas Federações e Confede
rações do disposto no parágrafo anterior sujeitará as mesmas
às sanções previstas na Lei n9 8.212, de 1991.

§ 49 As demais entidades desportivas de que tratam as
Leis n9 5.939, de 19 de setembro de 1973, e n9 6.251, de
8 de outubro de 1975, continuam a recolher suas contribuições
na forma estabelecida para as empresas em geral, segundo
as disposições da Lei n9 8.212, de 1991, e legislação subse
qüente.

Art. 29 Poderá ser concedido parcelamento aos clubes
de futebol profissional dos débitos relativos a contribuições
arrecadadas pelo INSS, ajuizados ou não, existentes até a
competência de outubro de 1992, desde que requerido até
cento e vinte dias contados da vigência desta lei, mediante
o desconto e o recolhimento de cinco por cento da receita
bruta destinada ao clube devedor, de acordo com o borderô
referente a todo espetáculo desportivo de que ele participe,
em território nacional, inclusive jogos internacionais, não ad
mitida nenhuma dedução.

§ 19 Os recursos provenientes do desconto referido no
caput deste artigo constituirão o valor das parcelas a serem

deduzidas do saldo devedor do débito, cabendo às Federações
ou Confederações efetuar o desconto e o recolhimento em
nome do clube devedor, no prazo de até dois dias úteis, após
a realização do espetáculo.

§ 29 Para a formalização dos parcelamentos de que trata
este artigo e garantia de seu cumprimento, deverão as Federa
ções e Confederações intermediar os acordos firmados entre
os clubes que lhes são filiados e o INSS.

§ 39 Excepcionalmente, no ato dos parcelamentos pre
vistos neste artigo, poder-se-á parcelar as contribuições des
contadas dos segurados empregados e não recolhidas ao INSS,
até a competência outubro de 1992, na forma estabelecida
no caput deste artigo.

Art. 39 O não-recolhimento nas épocas próprias dos va
lores devidos ao INSS sujeitará às Federações e Confederações
ao pagamento de atualização monetária, juros e multas na
forma prevista na Lei n9 8.212, de 1991 e legislação subse
qüente.

Parágrafo único. A atualização monetária será devida
a contar do segundo dia útil após a realização do espetáculo.

Art. 49 O Poder Executivo regulamentará a presente
lei no prazo de sessenta dias, a contar de sua promulgação.

Art. 59 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 69 Revogam-se as disposições em contrário.
Sala 'das Sessões, 27 de janeiro de 1993. - Nilson Gibson,

Relator.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Os senhores
que a aprovam queiram permanecer como estão. (Pausa.)

Aprovada.
Volta ao Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Há sobre a
mesa requerimento, de cujo teor o Sr. Secretário dará conheci
mento à Casa.

É lido o seguinte requerimento:

"Sr. Presidente, requeremos, nos termos do art.
155 do Regimento Interno, urgência para tramitação
do Projeto de Lei n9 3.519/93, que altera a lei que
dispõe sobre o plebiscito que definirá a forma do siste
ma de governo e regulamenta o art. 29 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, alterado pela
Emenda Constitucional n9 2.
Sala das Sessões, 27 de janeiro de 1993."

Genebaldo, Correia, Líder do PMDB; Sérgio Arouca,
Líder do PPS; Eden Pedroso, Líder do PDT; Sidney de Mi
guel, Líder do PV; Aldo RebelO, Líder do PC do B; Luiz
Piauhylino, na qualidade de Líder do PSB; Vladimir Palmeira,
Líder do PT; Aécio de Borba, na qualidade de Líder do PDS;
Jesus Tajra, na qualidade de Líder do PFL; Jonival Lucas,
na qualidade de Líder do PDC; Roberto Jefferson, na quali
dade de Líder do PTB; e José Serra, Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Em votação
o requerimento.

Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como
se encontram. (Pausa.)

Aprovado o requerimento.
A matéria virá à pauta na sessão de amanhã.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Item 6 da pauta.
Considerando a relevância da matéria e a evidente falta de
quorum para deliberação, transfiro-a para a sessão de amanhã.
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o Sr. Roberto Freire - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem..

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra. , .

O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco Parlamentar Demo
crático - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
desejo apenas dizer que iria solicitar exatamente isso, haja
vista que provavelmente o Relator trará um substitutivo e
dará melhor fundamentação à discussão.

VI - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Nada mais ha
vendo a tratar, vou encerrar a Sessão.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Comparecem
mais os senhores:

BAHIA

JAIRO CARNEIRO
TOURINHO DANTAS
tJBl.\LOO DANrAS

MINAS GERAIS

ALVARO PEREIRA
ANNIBAL TEIXEIRA
CAMIW MACHADO
JOSE ULISSES DE OLIVEIRA'
PAUID RCJ.1ANO
PEDRO TASSIS
RONALOO PERIM
SERGIO FERRARA
SERGIO MIRANDA

BlOCO
BlOCO
B.DEM:lC

B.DEMX
BlOCO
moco
BlOCO
BlOCO
B.DEMJC
B.DWDC
B.DEM:lC
B.DEMJC

PARA'

. ELIEL RODRIGUES

AMAZONAS

JOAO. THeH:

ROOOONIA

.ANlüNIO M)RIMJro

.'l~INS

HAGAHUS ARAUJO

MAURO FECURY

PIAUI

FELIPE MENDES

PARAIBA

IVAN BURITY

.FERNANOO LYRA
JOSE MJURA

BlOCO

B.DEMJC

B.DEMJC

BlOCO

B.DEM:lC

B.DEMJC
BlOCO

ESPIRI'ID SANID

ARMANOO VIOIA
HELVECIO CASTELIO
LEZIO SM'HLER

RIO DE JANEIRO

CYRO GARCIA
EDESIO FRIA$
EDUAROO MASCARENHAS
I.AERI'E BASIDS
MARINO CLiNGER
PAUID RAM)S

SAO PAUID

.AJ:R'l.W SANDOVAL
ALDO REBEID
ARMANOO PINHEIRO
AYRES DA CUNHA
BE"1.D MANSUR
.CARDOSO ALVES
CARroS NELSON
CHAFIC FARlli\T
FAUSTO ROCHA
FIDRESTAN FERNANDES
GAS"IONE RIGHI
GERALDO AICKMIN FIUIO
EErroR FRANCO
HELIO BICUDO
HELIO ROSAS
IRMA PASSONI
JORGE TADb"'U MUDALEN
JOSE ABRAO

B.DEM:lC
B.DEMJC
B.DEtJDC

B.DEMJC
.B.DEMJC
B.DEMJC
B.DEMX:
B.DEMJC
B.DEMX:

B.DEMJC
B.DEMX.:
BLOCO
BU:Cb
B.DEM:lC
llliXX)

B.DEM:C
BlOCO
BlOCO
B.DEMJC
BIJXX)

B.DEMJC
BlOCO
B.DEMJC

. B.DEMX:
B.DEMJC
B.DEMX
B.DEMJC
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JOSE ANIBAL B.DEM:C ANI'ONIO FALEIROO B.• DEM:C
JOSE CICCY.rE B.DEM:lC -HAIEY MARGJN Be.DEM:C
JOSE DIRCEU B.DEM:lC JOAO NATAL B.D~

JOSE GEl\K)!ID B.DEM:C LOCIA VANIA' B.• DEM:C
JOSE MARIA EYMAEL BU.XX> LUIZ SOYER ·H.D:E:MX
JOSE SERRA B.DEM:lC MAURO OORGES BU:Xn
KOYU IHA B.DEMX MAURO MIRANDA B.D~

LIBERA'Iü CAOCCI:D B.DEM:lC PAUW MANDAR.INJ BroCO
LUIZ CARI.OS SANIOS B.DEMJC PEDRO ABRAD B.ESTR
LUIZ GUSHIKEN B.DEM:lC ROBER'lU ,B1\IJESTRA BIÇÇO
LUIZ MAXJM) B.DEM:lC ROOALOO 0UA00 BroCO
MALULY NETID BI1XX).. VIIMAR RCOJA BI.OCO
MAOOEL IDREIRA B.DEmC 'VIRMEJES CRUVINEL ' a~DEMJC
MARCELm) :RCI-1ANJ MACBAOO BIOCO ZE <n-1ES 00. RCCHA BIOOJ
MARCEID BARBIERI B.DEM:C
MAURICI MARIAID B.D:EM:'C . MA'IO GROSSO 00 SUL
MAURICIO NAJAR BI1XX)

MENDES 00l'ELH0 BI1XX) ELISIO, CURVO -BIOCQ

~ MARQUEZELLI BI1XX) FLAVIO DERZI ,!WXX>
OSWALDO STEL"CA B.DEftt .GEORGE TAIqMJ.ro BIOC'O
PAUID LIMA· BI1XX)' . .JOSE ELIAS, , BIOCO
PAUIO NJVAES B.DEM:lC MARIID GUIMARAES BIOCO
PEDRO PAVNJ BIOCO NE:LSC::N .TRAD. BIlXX)

ROBERID ROLLEMBERG B.DEMX VALTER PEREIRA B.DEMX
TADASHIKURIKI BIOCO .' .WALDm GUERRA BIOCQ
'l'OOA AN3ERAMI B.DEMJC
VALDEMAR COSTA BlOCO PARANA
WALTER WRY B.DEM:C

ANIDNIO' BARBARA BlOCO
MMD GROSSO l\NIDNIO' UEI'D BlOCO

rrsoo TAKAYAMl\ BIOC'O' BASILIO VILIJ\NI llliXX)

CARIOO .ROBERro MASSA llliXX)'
JOlIO TEIXEIRA BIOCO

CARIaS SCARPELINI B.PS'I'R
J()A(,N[M SUCENA BIOCO

DErem::> TAVARES B.PSTR'
JONAS PINHEIRO BlOCO

DENI~ B.DEMJCJOSE AU3US'ID CURVO BIOC'O
RODRIGUES PAIMA BIOC'O EDESIO' PASSOS B.DmDC

WE:J:..INIm EmJNDES BIDCO EDI SrurPRANDI B.DEM:C
ELIO OAUA-VECCHIA B.D~

DISTRrIO FEDERAL FIAVIO ARNS B.DEM:lC
IVANIO GUERRA BIOCQ, .

AUGUS'ro ,CARVALHO B.DEMX:· JONI VARISCO B.D:EM:Ç' ,
BENEDI'ID.~ B.PSTR JOSE FELINID B.PSTR:
CHICO VIGílANrE B.~ LUCIAOO PIZZATro BIOCO '

JOFRAN FREJAT BIOCO LUIZ CARIDS HAULY B.PSTR
MARIA LAURA B.DEM:C MATHEUS IENSEN BIOCO
OSORIO 1\DRIAID BlOCO ~m MICHELETlO B.DEM:lC
PAUW CCl'AVIO BT1XX) MUNHOZ DA RCCHA B.DEM:lC
SIGmBnliA SEIXAS B.DEM:C OOAIREVES MJURA BIOCO

arro CUNHA BIOCO
OOIAS PAUID BERNAROO B.DEMJC

PEDRO 'ltH:I.iLI B.DEMJC
.l\NIOOIO DE JESUS B.DEMJC PnG\ FCG) DE OLIVEIRA BU.XX>
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Deixam de comparecer os Senhores:

REINHOLD S'I'EPHANES
RENA'IO JOHNSSOO
SERGIO SPAD..l\
WERNER WANDERER
~M)REIRA

BIOO), '

B.:PS'l'R
B.OEMX::
moco
B.~

WALIXMIRO FIORAVANl'E
WilSON' MULLER

RORAIMA

B.DEMJC
B.D~

JULIO" CABRAL B.PSTR

BIOCO
S/P
B.DEM:lC
B.DEfre
B.DEKX::

B.DEMX:
B.DEM:lC

BIOCO
S/P

,BlOCO

. B.DEM:C
, BLOCO

RIO GRANDE 00 IDRrE'

PARAIBA

EFRAIM MJRAIS
~ISOO E:VAT:G:LISTA
JOOE MARANHAO
:L'OCIA BRAGA
Ztx:A MJREIRA

CARIDS BENEVIDES
'ERNANI .VIANA

'FERNANJX) FREIRE

B.DEM:C
B.DEMJC
BIlXX>
B.DEMX: '
B.DEM:X::
BIíXX) .

BIro) .

B.DEtre
'BI.OCO
B.DEMX:
moco
BI.OCO
B.DEM:C
B.DEM:C
BIOCO,
B.DEKC
B.D.EMJC
B.D.EMJC
B.DEM:lC
B.DEMX:
B.DEMX:
B.DEM::C
BUXX>
BI.J:XX)

B.OEMX:
BI.OCO

BIOCO
BI.J:XX) " PARA'

'B.DEMX:
B.D~·· .GERSOO' PERES
'B.DEMX
BI.J:XX) ACRE
BI.J:XX)

B.DEMX: JOAD 'IOTA
BIíXX)
B.DEKC· 'lOCJ\NTINS
BlOCO
BUX.'O DARCI· COELHO
BIíXD' PAUID M:XJRN)

B.DEl4X
BI.J:XX) , MARANHAO

HAROLOO' SAOOIA
RICAROO MURAD

RIO GRANDE 00 SUL

A!W) PRF:r.rO
ADROALOO STRECK
ADYLSON mrrA
ALDO PINro
AMAURY MIJI.J:.ER
ARID MAGAR.lN)S

CARIDS AZAMBUJA
CARRICti JUNIOR
CElSO, BERNARDI
EDEN PEDROSO
FERNANOO CARRIOO
FEl'lER JUNIOR
GERMAOO RIOOl'ID
HIIARIO BRAUN
JQ.l\O DE DEUS ANIUNES
JORGE: UEQUED
JOSE roRIUNATI
rms ROBERro P<Nl'E
MENDES RIBEIRO
NE:J:SC'N JOBIM
NE:J:.SOO PROENCA
ODACIR KlEIN
QSVALOO BENDER
TEI.m KIRST
vA:r.J:a.n:oo LIMA
VICIOR F1\CCIOOI

ANGEI.A AMIN
CESAR SOUZA
DEJANDIR DAIJ?ASQUALE
DERCIO KIDP
EDISOO ANDRIOO
mro BIEHL
JARVIS GAIDZINSKI
LUIZ HENRIQUE
NELSON MJRRO
NEmU DE OON'ID
ORLANOO PACHECO
PAUI.O DUARl'E
RUBERVAL PII.Drro
VALDIR OOIATIO
VASCO EURLl\N



2034 Quinta-feira 28 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Janeiro de 1993

MINAS GERAIS

AIm;SIO~

MARIO DE OLIVEIRA

ESPIRIID SANID

ROSE DE FREITAS

BLOC'O
B.D~

BlOCO
B.DEMJC

B.DEM:JC
B.PSTR

B.DEMX:

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA:
(Às 10 horas)

ORDEM DO DIA

URG:êNCIA
(Art. ISS do Regimento Interno)

Discussão

1 PROJETO DE LEI
N° 515-C, de 1991
(Do Poder Executivo)

Votaçao, em turno único do Substitutivo do Senado
Federal ao Projeto de Lei nO 515-B, de 1991, que "Institui a
Lei Orgânica do Ministério Público, dispõe sobre normas ge
rais para a organizaçao do Ministério Público dos Estados,
e dá outras providencias, tendo parecer da Comissllo de Cons
tituiçao e Justiça e de Redaçao, pela constitucionalidade, ju
ridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovaçao.
(Relator: Sr. Luiz carlos Santos)

RIO DE JANEIRO

ALVARO VALLE
JOSE VICENl'E BRIZOIA

SAO PAUID

BlOCO
B.DEM:lC

2 PROJETO DE LEI
NO 3.497, de 1993
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nO 3.497,
de 1993, que "dispõe sobre a fixação dos níveis das tarifas pa
ra o serviço público de energia elétrica, extingue o regime
de remuneração garantida, e dá outras providencias". Penden
te de pareceres das Comissôes de Economia, Indústria e Co
mércio; Minas e Energia; de Finanças e Tributaçao; é de
Constituiçao e Justiça e de Redaçao.

ORDEM DO DIA

3 PROJETO DE LEI
N° 3.514, de 1993
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n° 3.514,
de 1993, que "submete a deliberaçao do Congresso Nacional
o texto do Projeto de Lei que especifica os critérios para re
posicionamento de servidores públicos federais civis e milita
res, e dá outras providencias". Pendente de pareceres das Co
missôes de Trabalho, de Administração e Serviço Público;
de Finanças e Tributaçao; e de Constituiçao e Justiça e de
Redaçao. .

4 MENSAGEM
N° 26, de 1993
(Do Poder Executivo)

Discus&'l.o, em turno único, da Mensagem nO 26, de
1993, que submete à aprovação do Congresso Nacional os

nomes das pessoas constantes da relação anexa, para integra
rem como membros titulares e suplentes, a Comissao Direto
ra do Programa Nacional de Desestatízação. Pendente de pa
receres das ComissOCs de Economia, Indústria e Comércio;
e de Constituição e Justiça e de Redação.

5 PROJETO DE LEI
N° 3.519, de 1993
(Do Sr. Genebaldo Correia)

Discussão, ém turno'único,ldo Projeto de Lei nO 3.519,
de 1993, que "dispõe sobre~á participaçao de Partido Políti
co no horário gratuito de rádio e televisão para divulgação
de dpçõeS objeto da consulta plebiscitária sobre a forma e o
sistema de governo. Pendente de parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redaçao.

B.DEMJC
B.D~

BlOCO
BLOCO

B.DEMX:

B.DEMJC
BlOCO

RIO GRANDE 00 SUL

OOIAS

MAID GROSSO

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Encerro a Ses
são convocando sessão e;nraordinária para amanhã, quinta
feira, dia 28, às 10 horas com a seguinte

IVO MAINARDI
PAUID PAIM

DELIO BRAZ
MARIA VAIADAO

AUGUSTINHO FREITAS

ARY KARA
DELFIM NETID
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PRIORIDADE
DiscussAo

6 PROJETO DE LEI
N° 3.067-A, de 1992
(Do Ministério Público da União)

Discus&ao, em turno único, do Projeto de Lei nO 3.067-A,
de 1992, que cria cargos de Procurador do Trabalho de 23

Categoria, e dã outras providências; tendo pareceres: da Co
missão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, pe
la aprovação (Relator: Sr. Amaury MUller); da Comissão de
Finanças e Tributação, pela adequação financeira e orçamen
tária (Relator: Sr. Jackson Pereira) e da Comissão de C..onsti
tuição e Justiça c de Redação, pela constitu,cionalidadc,juri
dicidade, técnica legislativa c, no mérito pelà aprovaçãO (Re"
lator: Sr. Nilson Gibson)

RITO ESPECIAL
DiscussAo

7 PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 48-D, DE 1991
(Do Sr. Luiz Carlos Hauly)

Discus&ao, em segundo turno, da Proposta de Emen·
da l:l Constituição nO 48-C, de 1991, que altera dispositivos
da Constituição Federal (Sistema Tributãrio Nacional); ten·
do parecer da Comis&ao Especial, pela aprovação. (Relator:
Sr. Benito Gama)

GRANDE EXPEDIENTE
Oradores:

COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES

(Encerra-se a Sessão às 22 horas e 38 minutos.)

ATOS DO PRESIDENTE

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o art. 19, item I, alínea a, do Ato
da Mesa nQ 205, de 28 de junho de 1990, resolve conceder
exoneração, de acordo com o art. 35, item 11, da Let nQ 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, a PAULO ROBERTO ISAAC
FREIRE, do cargo de Assistente Técnico de Gabinete,

CNE-9, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados,
que exerce no Gabinete do 10 Vice-Presidente.

Câmara dos Deputados, 27 de janeiro de 1993. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o art. l Q, item I, alínea a, do Ato
da Mesa nQ 205, de 28 de junho de 1990, resolve conceder
exoneração, de acordo com o art. 35, item 11, da Lei n98.112,
de 11 de dezembro de 1990, a SHIGUEO Y AMAMOTO,
do cargo de Assistente Técnico de Gabinete, CNE-9, do Qua
dro Permanente da Câmara dos Deputados, que exerce no
Gabinete do Terceiro Secretário.
. C~mara dos Deputados, 27 de janeiro de 1993. --:- Depu-
tado Ibsen Pinheiro;· Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o art. 19, item I, alínea a, do Ato
da Mesa nQ 205, de 28 de junho de 1990, e o art. 69 da Lei
n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear, na
forma do art. 99, item lI, da Lei n9 8.112, citada, PAULO
ROBERTO ISAAC FREIRE, para exercer no Gabinete do
Líder do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, o
cargo de Assistente Técnico de Gabinete, CNE-9, do Quadro
Permanente da Câmara dos Deputados, transformado pelo
art. 39do Ato da Mesa n915, de 26 de maio de 1987, observada
a nova denominação dada pelo art. 19 da Resolução n9 4,
de 13 de junho de 1991, combinado com o art. 39 do Ato
da Mesa n947, de 7 de outubro de 1992.

Câmara dos Deputados, 27 de janeiro de 1993. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o art. 19, item I, alínea a, do Ato
da Mesa n9 205, de 28 de junho de 1990, e o art. 69 da Lei
n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear, na
forma do art. 99, item 11, da Lei nQ 8.112, citada, VIVIAN
LISBOA FREIRE, para exercer no Gabinete do Terceiro
Secretário, o cargo de Assistente Técnico de Gabinete,
CNE-9, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados,
transformado pelo art. 39 do Ato da Mesa n9 15, de 26 de
maio de 1987, observada a nova denominação dada pelo art.
19 da Resolução n9 4, de 13 de junho de 1991, combinado
com o art. 3~ do Ato da Mesa n9 47, de 7 de outubro de
1992.

Câmara dos Deputados, 27 de janeiro de 1993. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.
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Presidente:
IBSEN PINHEIRO (PMDB)

1° Vice-Presidente:

GENÉSIO BERNARDINO (PMDB)

2° Vice-Presidente:
WALDIR PIRES (PDT)

1° Secretário:
INOC~NCIO OLIVEIRA (Bloco Par
lamentar)
2° Secretário:
ETEVALDO NOGUEIRA (Blocó Par
lamentar)
3° Secretário:
CUNHA BUENO (PDS)
4° Secretário:
MAX ROSENMANN (Bloco ParIa,.
mentar)

Suplentes:

JAIRO AZI (pDC)

ROBSON TUMA (PL)

LUIZ MOREIRA (PTB)

JOÃO PAULO (PT)

PARTIDOS, BLOCOS E RESPECTIVAS LIDERANÇAS
NA CÂMARA DOS DEPUTADOS

BLOCO PARLAMENTAR DEMOCRÁTICO
(PMDB/PDT/PSDB/PT/pSB/PC do B/PPS/PV)

BLOCO PARLAMENTAR

(pFL/PDS/PTB/PRN/PDC/PL/PSC/PRS/PST/PRONA)

Líder
Luís EDUARDO

Vice-Líderes

Roberto Jefferson
Rodrigues Palma
Ronaldo Caiado
Tony Gel

Roberto. MagalMes
Romel Anfsio

Sandra Cavalcanti
Victor Faccioni

Líder:

Vice-Líderes:

BLOCO PARLAMAMENTAR PSTR
(PTR/PSl)

Líder: Eurides Brito

José Luiz Maia
José Carlos Vasconcellos
Jonival Lucas
Aécio de Borba
Antonio dos Santos
Átila Lins
César Bandeira
Eraldo Trindade
Gastoni Righi
Hugo Biehl
José Carlos Aleluia
José Múcio Monteiro
Marcelino Romano Machado
Maviael Cavalcanti
Nelson Trad
Odelmo Leão

Nelson Marquezelli
Waldemar Costa

AntÔnio Holanda
Amaral Netto

Armando Pinheiro
Cardoso Alves

Efraim Moraes
Euclydes Mello

Gerson Peres
Jesus Tajra

José Lourenço
Maluly Netto

Maurfcio Calixto
Messias 'Góis

Ney Lopes
Paes Landim

Luiz Carlos Hauly
Salatiel Carvalho

Ubiratan Aguiar
Raul Belém

Vice-Líderes:

GOVERNO

Líder: Roberto Freire

Vice-Líderes

Mário Chermont
Pedro Valadares

Nan Souza

Roseana Sarney



PARTIDO DOS lRABALHADORES

-PT-

Líder

RDUARDOJORGE

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

-PSB-

Líder

CÉLIO DE CASTRO

Vice-Líderes

PARTIDO COMUNISTA
DO BRASIL

-PCDOB-

Lfeler

ALDO REBELO

Vice-Líder

Jandira Feghalí

PARTIDO DAS REFORMAS
SOCIAIS

José Fortunati
Chico Vigilante
Hélio Bicudo
Pedro Tonelli

Vice-Líderes

BLOCO N° 2

(PTRlPST)

Líder

RURIDES BRITO

Vice-Líderes

Sandra Starling
Paulo Bernardo

Paulo Rocha

Luiz Piauhylino
Maria Luiza Fontenele

Roberto Franca

PARTIDO DEMOCRÁTICO CRISTÃO

PDC

Líder

JONTVAI. LUCAS

Vice-Líderes

Paulo Mandarino Avenir Rosa
José Maria Eymael Francisco Coelho

PARTIDO LmERAL

PL

Líder

RICARDO IZAR

Vice-Líderes

-PRS

PARTIDO POPULAR

SOCIALISTA

-PPS-

PARTIDO VERDE

-PV

PARTIDO REPUBLICANO

PROGRESSISTA

-PRP-

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO

Jones Santos Ncves
Getúlio Neiva

João Teixeira
Diogo Nomura -PSD~





PTB PDS
Antonio Morimoto Rodrigues Palma
José Elias Carlos Virgflio Pinheiro Landim (PMDB)

PDC
José Diogo Roberto Campos
Marcelino Romano

Mauro Borges Roberto Balestra
PSDB

PL

Jarvis Gaidzinski Wellington Fagundes
Álvaro Pereira Koyu lha
João Faustino Paulo Silva

PTR PT

Osvaldo Reis Reditário Cassol Irma Passoni Paulo Bernardo
Lourival Freitas Tild,en Santiago

PSB
PTB

Sérgio Guerra José Elias Matheus Iensen

PST Luiz Moreira

PDC
Delcino Tavares Jonival Lucas

PCdoB PL

Ribeiro Tavares Valdemar Costa
Maria Valadão (PDS) PTR

PRS Nobel Moura Valdenor Guedes

Israel Pinheiro PSB

Ariosto Holanda
Secretário: José Maria de Andrade Córdova
Ramal: 6978/6979/6981/6933 Mesa dele PST
Reuniões: 411g e 53 s feiras, 10:00 - Sala 212 (Bloco das Lide Francisco Silva
ranças)

COMISSÃO DE CI~CIAE TECNOLOGIA,
PCdoB

COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
Walter Nory (PMDB)

PPS
Presidente: Dep. Irma Passoni (PT-8P) Roberto Freire1° Vice-Presidente: Dep. Lourival Freitas (pT-AP)
'1? Vice-Presidente: Dep. Fausto Rocha (Bloco-SP) Suplentes
3° Vice-Presidente: Dep. Pinheiro Landim (PSDB-CE)

Bloco
Titulares

Aroldo cedraz Luciano Pizzato
Bloco César Bandeira Luís Eduardo

César Souza Pedro Irujo
Angelo Magalhães Jerônimo Reis Délio Braz Renato Johnsson
Arolde de Oliveira José Mendonça Bezerra Gilson Machado Ruben Bento
Carlos Roberto Ma'lsa Maluly Netto Humberto Souto 1 vaga
Eraldo Trindade Maurício Calixto PMDBFausto Rocha Paulo Lima
George Takimoto Pinga Fogo de Oliveira João Almeida Marcelo Barbieri

Luiz Henrique Olavo Calheiros
PMDB Manoel Moreira 5 vagas

PDT
Aluizio Alves Laprovita Vieira Aldo Pinto Edson Silva
Domingos Juvenal Nelson Proença Edi Siliprandi Matheus Iensen
Eliel Rodrigues Roberto Valadão PDS
Hagabús Araujo 2 vagas Daniel Silva José Teles
Henrique Eduardo Alves Gerson Peres Ruberval Pilotto

PDT Ibrahim Abi-Ackel
Beto Mansur José Vicente Brizola
Cidinha Campos 1 vaga



PSDB PMDB
Artur da Távola Geraldo Alckmin Filho João Natal -Luiz Soyer
Flávio Arns Jackson Pereira João Rosa Mendes Ribeiro

PT José Dutra Nelson Jobim
José Luiz C1erot Nilson Gibson

Florestan Fernandes Nilmário Miranda José Thomaz NonO 3 vagas
José Genofno 1 vaga Luiz Carlos Santos

PTB
PDT

Aldir Cabral Paulo de Almeida
Dércio Knop Vital do Rego
Luiz Salomão Vivaldo Barbosa

Gastone Righi Edi Silipraudi
PDC PDS

Samir Tannús Adylson Motta Ibrahim Abi-Ackel

PL
Gerson Peres Prisco Viana

1 vaga
Flávio Rocha Robson Tuma PSDB

PTR Israel Pinheiro Filho (PRS) Osvaldo Melo (PDS)

Costa Ferreira Mário de Oliveira
Moroni Torgan Sigmaringa Seixas

, Ubaldo Dantas

PSB PT

Roberto Franca Edésio Passos José Genofno

PST Hélio Bicudo 1 vaga

José Felinto PTB

Carlos Kayath Mendes Botelho
PCdoB Gastone Righi Nelson Trad

1 vaga PDC

PPS
José Maria EYnJael Rodrigues Palma (pTB)

PL
Sérgio Arouca

Irani Barbosa Wilson Müller (pDT)
Secretária: Maria Ivone do Espfrito Santo Robson Tuma'
Ramal: 6906/6907/6lJ08/691O

PTRReunião: 4as feiras, às 10:00. Plenário, sala 10

COMISSÃO DE CONSTITUI,ÇÃO Benedito Domingos Reditário Cassol

E JUSTIÇA E DE REDAç:AO PSB

Presidente: Dep. José Luiz Clerot (PMDB-PB) Luiz Piauhylino

10 Vice-Presidente: vago PST
Z' Vice-Presidente: Dep. Vital do Rego (pDT-PB) Pedro Valadares
30 Vice-Presidente: Dep. Ciro Nogueira (Bloco-PI)

PCdoB
Titulares Haroldo Lima

Bloco Suplentes

Bloco
Antonio dos Santos Paes Landim
-Átila Lins Raul Belém Everaldo de Oliveira Maluly Netto
Benedito de Figueiredo Ricardo Murad Fernando Freire Nelson Morro
Ciro Nogueira Roberto Magalhães Flávio Palmier da Veiga Ney Lopes

, Cleonâncio Fonseca Tony Gel Freire Júnior Paulo Duarte
Jesus Tajra Tourinho Dantas José Burnett Rubem Medina
Mes.'Jias Góis 1 vaga José Falcão 3 vagas



PMDB Titulares
Antonio de Jesus Neif Jabur Bloco
Armando ('.osta Nestor Duarte
Ary Kara Ubiratan Aguiar Flávio Derzi Luciano Pizzatto
Felipe Neri Valter Pereira Freire Júnior Marilu Guimarães
João Henrique 3 vagas João Maia Nelson Marquezelli

PDT José Carlos Vasconcelos Orlando Bezerra

PMDB
Aroldo Goes IJberato Caboclo
('.arlos Lupi Mendonça Neto Antonio de Jesus Rita Camata
Eden Pedroso Genebaldo Correia Socorro Gomes (pC do B)

PDS Ivandro Cunha Lima Zila Bezerra
Delfim Netto Roberto Campos J6rio de Barros
João de Deus Antunes Vasco Furlan

PDTMarcelino Romano Machado

PSDB Beth Azize Regina Gordilho
Edson Silva

Aécio Neves Osmânio Pereira PDS
Edmundo Galdino Paulo Silva Amaral Netto 2 vagas
Fábio Feldmann PSDB

PT Fábio Feldmann Marco Penaforte

Agostinho Valente José Dirceu
Tuga Angerami

João Paulo Pedro Tonelli PT

José Cicote Valdir Ganzer
PTB

PTB
('.ardoso Alves Roberto Jefferson

Hilário CoimbraEdison Fidelis Roberto Torres Aldir Cabral

PDC
PDC

Francisco Coelho Jair Bolsonaro
Nan Souza (pST)

PL
PL Wellington Fagundes

C:retúlio Neiva José Augusto Curvo PTR
1 vaga

Mário Chermont
PTR PSB

Mário Chermont 1 vaga U1durico Pinto

PSB PV

Miguel Arraes Sidney de Miguel

PST Suplentes

Luiz Carlos Hauly Bloco·

PCdoB Amo Magarinos Tadashi Kuriki
Fátima Pelaes Sarney Filho

Renildo Calheiros Paulo Octávio ~ Gomes da Rocha

Sccretário\ Luiz Henrique Ca'lcelli de Azevedo. Pedro Corrêa 1 vaga

Ramal: 69~2 a 6925 Ricardo Murad
Reuniões: 3"8, 4"8 e 5"8 feiras, às 10:00. Plenário, sala l. PMDB

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, Luiz Soyer 6 vagas
MEIO AMBIENTE E MINORIAS PDT

Presidente: Dep. Tuga Angerami (PSDB-SP) José Vicente Brizola Paulo Portugal
1° Vice-Presidente: Dep. Marco Penaforte (pSDB-CE) Laerte Bastos
'l!' Vice-Presidente: Dep. Marilu Guimarães (Bloco-MS)
3° Vice-Presidente: Dep. Sidney de Miguel (PV-RJ)



PDS
Célia Mendes Teresa Jucâ PTB
Gerson Peres

PSDB Raquel Cândido 1 vaga

Adroaldo Streck Elias Murad PDC
1 vaga Roberto Balestra 1 vaga

PT PL
Benedita da Silva José Fortunati Jarvis Gaidzinski Jones Santos Neves

PTB PTR
Raquel Cândido Wilson Cunha Alberto Haddad

PDC PSB
Avenir Rosa 1 vaga

PL PST
Diogo Nomura Mauro Borges (PDC)

PTR Suplentes
Benedito Domingos Bloco.

PSB Adauto Pereira Orlando Bezerra
Álvaro Ribeiro Angelo Magalhães Renato Johnsson

PV
Átila Lins Vadão Gomes
José Moura Waldir Guerra

1 vaga Manoel Castro 1 vaga
Secretârio: Aurenilton Araruna de Almeida PMDB
Ramal: 6930/6931 Aluízio Alves Pedro AbrãoReunião: 4"8 feiras, 9:30. Sala 113 (Bloco das Lideranças) Lufs Roberto Ponte 4 vagas

COMISSÃO DE ECONOMIA, PDT
INDÚSTRIA E COMÉRCIO Luiz Girão Paulo Ramos

Presidente: Dep. Gilson Machado (Bloco-PE) 1 vaga
1° Vice-Presidente: Dep. Osório Adriano (Bloco-DF) PDS
'Z' Vice-Presidente: Dep. Jaques Wagner (PT-BA) Basfiio Villani Francisco Diógenes3° Vice-Presidente: Dep. Alberto Haddad (PTR-SP) Fâbio Meirelles

Titulares PSDB
Bloco José Serra Saulo Coelho

Antonio Holanda Maviael Cavalcanti 1 vaga
Ézio Ferreira Osório Adriano PT
Gilson Machado Roseana Sarney Luiz Gushiken Paulo DelgadoJosé Carlos Aleluia Rubem Medina 1 vagaJosé Múcio Monteiro Wagner do Nascimento

PTB
PMDB Felix Mendonça Nelson Marquezelli

Felipe Neri José Belato
Gonzaga Mota José Geraldo PDC
João Almeida Lúcia Vânia Pauderney Avelino Paulo Mandarino

2 vagas PL
PDT Álvaro Valle Nels.on Bornier

Mârcia Cibilis Viana Miro Teixeira PTR
Marino Clinger 1 vaga

PDS PSB
Fetter Júnior Victor Faccioni Ariosto Holanda
Pedro Pavão PST

PSDB Pedro Valadares
Ernani Viana Vittorio Medioli Secretârio: Jussara Maria Goulart Brasil de Araujo
Sérgio Machado Ramal: 7024 a 7026

PT Reunião: 4"8 feiras, 10:00. Plenário, sala 209. (Bloco das

Jaques Wagner Vladimir Palmeira Lideranças)

José Fortunati
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, PDT
CULTURA E DESPORTO Carrion Junior Vital do Rego

1 vaga
PDS

Presidente: Dep. Celso Bernardi (pDS - RS) Fernando Carrion Telmo Kirst

10 Vice-Presidente: Dep. Maria Valadão (pDS - GO) 1 vaga

2P Vice-Presidente: Dep. Adelaide Nerí (PMDB - AC) PSDB
30 Vice-Presidente: Dep. Costa Ferreira (pTR - MA) Ernani Viana Rose de Freitas

1 vaga
Titulares PT

Bloco Hélio Bicudo Maria Laura
AntÔnio Barbara Ricardo Heráclio Lourival Freitas
Camilo "Machado Ronivon Santiago

PTBEuclydes Mcllo Sandra Cavalcanti
Orlando Pacheco 2 vagas Nelson Trad Onaireves Moura

PMDB PDC

Adelaide Neri João Henrique Jairo Azi

Aécio de Borba (PDS) Renildo Calheiros (PC do B) PL
Hermfnio Calvinho Ubiratan Aguiar Jarvis Gaidzinskí

1 vaga PTR
PDT 1 vaga

Carlos Lupi Lúcia Braga PSB
Eduardo Mascarenhas 1 vaga

PDS PST
Ângela Amin Maria Valadao Nan Souza
Celso Bernardi

Secretária: Ronaido Alves da Silva
PSDB Ramal: 6903/6905/7010(7013

Artur da Távola Osmânio Pereira Reuniao 4"8 feiras, 10:00. Plenário, sala 15.
Flávio Arns

COMISSÃO DE FINANÇAS
PT

Florestan Fernandes Paulo Delgado
ETRmUTAçÁO

1 vaga Presidente: Dep. Francisco Dornelles (Bloco-RJ)
PTB 10 Vice-Presidente: Dep. Manoel Castro (Bloco - BA)

Fábio Raunheiti 1 vaga 'l:' Vice-Presidente: Dep. Basflio Villani (pDS - PR)
PDC 30 Vice-Presidente: vago

José Linhares (PSDB) Titulares
PL Bloco.

Álvaro Valle Benito Gama Júlio Cabral
PTR César Souza Luiz Dantas

Costa Fcrreira
Flávio Palmier da Veiga Manoel Castro
Francisco Dornelles Mussa Demes

PSB José Falcão Ricardo Fiuza
Maria Luiza Fontenele PMDB

PST Germano Rigotto Manoel Moreira

João Teixeira (PL) Joao Carlos Bacelar Sergio Naya
Luf.':l Roberto Ponte Wilson Campos

Suplentes 2 vagas

Bloco PDT
Benedito de Figueiredo Marilu Guimaraes Carrion Júnior Sérgio Gaudenzi
Cleonâncio Fonseca Murilo Pinheiro Élio Dalla-Vecchia
Edmar Moreira Paulo Lima PDS
José Mendonça Bczerra Paulo Romano Basflio Villani José Lourenço
Luiz Danlas Delfim Neto

PMDB PSDB
Derval de Paiva zaire Rezende Jackson Pereira José Serra
José Luiz Clerot 4 vagas 1 vaga



PT
Alofzio Mercadante Josê Dirceu

COMISSÃO DE MINAS E. ENERGIAC:reddel Vieira Lima (PMDB)

PTB Presidente: vago
Fêlix Mendonça Matheus Iensen 10 Vice-Presidente: Dep. Marcelo Barbieri (PMDB-SP)

PDC
2" Vice-Presidente: Dep. Avenir Rosa (PDC-RR)

Paulo Mandarino Pedro Novais
30 Vice-Presidente: Dep. Josê Ulisses de Oliveira (pRS-MG)

PL Titulares
Flávio Rocha Nelon Bornier

PTR Bloco
Carlos Camurça Abelardo Lupion Jo~ Santana de Vasconcelos

Aracely de Paula Murilo Pinheiro
PSB Aroldo Cedraz Ruben Bento

Sêrgio Guerra Elfsio Curvo Sêrgi~ Barcellos
PST

Luiz Carlos Hauly PMDB
Suplentes Gilvan Borges Olavo' Calheiros

Bloco Marcos Lima Pedro Tassis

Augusto Farias JerOnimo Reis Marcelo Barbiere 1 vaga

Clelo Falcão Josê Carlos Vasconcellos PDT

:êzio Ferreira Roberto Magalhães Francisco Evangelista Paulo Ramos

Fernando Freire (PDS) Simão Sessim 1 vagas

George Takimoto Tourinho Dantas PDS

PMDB
Carlos Azambuja Ruberval Pilotto

Gonzaga Mota Nelson Jobim PSDB
Hélio Rosas Pinheiro Landim Adroaldo Streck Oswaldo Stecca
Ivandro Cunha l.ima Zuca Moreira
Lúcia Vania 1 vaga PT

PDT Agostinho Valente Alcides Modesto
Junot Abi-Ramia Miro Teixeira
Valdomiro Lima PTB

PDS Alceste Almeida Sêrgio Britto (PDC)
João Tota Roberto Campos
Osvaldo Melo PDC

PSDB
Rose de Freitas Wilson Moreira Avenir Rosa
Sérgio Machado

PL
PT Getúlio Neiva

Lafre Rosado (PMDB) Vladimir Palmeira
Paulo Bernardo PTR

PTB Marcelo Luz Pascoal Novais
Anibal Teixeira Paulo Heslander

PDC PRS
José Maria Eymael José Ulisses de Oliveira

PL PPS

João Teixeira 1 vaga
João Fagundes (PMDB)

PTR
Suplentes

Marcelo Luz Bloco

PSB Alacid Nunes Maviael Cavalcanti
Jonas Pinheiro Otto Ctlnha

Luiz Piauhylino Josê Carlos Aleluia Vicente Fialho
PST José Reinaldo Werner Wanderer

1 vaga PMDB
Secretária: Maria Linda Magalhães Aloisio Vasconcellos Jorge Tadeu Mudalen
Ramal: 6959/6960/6989 Herminio Calvinho Mauro Miranda
Reunião: 4"8 feiras, 10:00 Plenário 5. 1 vaga Nicias Ribeiro



r-~

IÉlio Dalla-Vecchia
PDT

Wilson Müller PDS
. Márcia Cibilis Viana

Djenal Gonçalves José Teles
PDS PSDB

Aécio Neves Jor.ge Uequed
., -José Diogo Victor Faccioni Jayme Sanatana
li

! PSDB PTl
\ T/íauro Sampaio Munhoz da Rocha Benedita da Silva Luiz Gushiken
I,

PT PTB

Adao J>retto Ricardo Moraes
Annibal Teixeira Cardoso Alves

PTB PDCFrancisco Rodrigues Hilário Coimbra
Francisco Coelho. Pauderney Avelino

~ Leomar Quintanilha
PDC

PL
t Diogo Nomura

PL PTRValdemar Costa

PTR 1 vaga
Hobcl Moura Valdenor Guedes

PSB

I PRS Miguel Arraes

iJosé Aldo
PCdoB

1 vaga

! PPS Suplentes
'I

Carlos Nelson (PMDB) Bloco

Secretária: Maria Eunice Torres Vilas Bôas Antônio dos Santos Orlando Pacheco
I Ramal: 6944/6946 Benedito Gama Paes Landim

Reunião: 4llg feiras, 10:00. Plenário, sala 21. Fausto Rocha Roseana Sarney
.. Jesus Tajra Tony Gel
"'1 COMISSÁO DE RELAÇÔESj PMDB

I EXTERIORES Geddel Vieira Lima Osvaldo Melo

~;p9presidente: Dep. Pauderney Av~lilJ.o (PDC-AM)
Murilo Rezende Virmondes Cruvinel

3 vagas
1° Vice-Presidente: Dep. Diogo Nomura (PL-SP) PDT
2° Vice-Presidente: Dep. Francisco Coelho (pDC-MA Amaury MUller Vivaldo Barbosa
3° Vice-Presidente: vago Sérgio Cury

Titulares
PDS

Adylson Motta José Lourenço
Bloco PSDB

! Antônio Deno Ney Lopes João Faustino Moroni Torgan

ICleto Falcão OSvaldo Coelho 1 vaga
Leur Lomanto Paulo Octávio PTINelson Morro Sarney Filho Irma Passoni TIlden Santiago

~ PMDB PTB

. Aloíqio Vasconcelos Luiz Viana Neto Alceste Almeida 1 vaga

Ary Kara Neife Jabur PDC
Luiz Henrique Nestor Duarte Pedro Novais 1 vaga

1 vaga PL

PDT Jones Santos Neves
Haroldo Sabóia Sérgio Cury PTR
Mendonça Nelo Salatiel Carvalho
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PMDB PL
ClIico Vigilante (P1) Maurici Mariano
Mauri Sérgio Zaire Rezende Irani Barbosa

3 vagas PTR
PDT

AIDIury MDller Carlos Alberto Campista Wanda Reis (Bloco)
Heraldo Boaventura PSB

PDS

Hugo Biehl Maria Laura (PT) ivIaria Luiza Fontenelle
JOIo de Deus Antunes PRS

PSDB

Edmundo Galdino Mauro Sampaio
José Ul(~ses de Oliveira

Jabes Ribeiro Secretârio: Antonio Luís de Souza Santana
PT Ramal: 6887/6990/7004/7007

Paulo Paim Paulo Rocha Reunião: 3"s, 4"8 e 5"8 feiras, 10:00. Plenário, sala 11.

PTB COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTE,

caldas Rodrigues Edison Fidélis DESENVOLVIMENTO URBANO
PDC E INTERIOR

Jair Bolsonaro
PL Presidente: Dep. Paulo de Almeida (pTBIRJ)

1 vaga 10 Vice-Presidente: Dep. Onaireves Moura (PTBIPR)
PTR l:' Vice-Presidente: Dep. Nicias Ribeiro (pMDBIPA)

Mário de Oliveira 30 Vice-Presidente: Dep. Augusto carvalho (pCB/DF)

PSB

José carlos Sabóia Titulares

PRS Bloco
Rose de Freitas (PSDB)

Suplentes Alacid Nunes José Moura
Bloco Augusto Farias José Reinaldo

Eraldo nindade Messias Góis
César Bandeira Lael Varella
Efraim Morais Pedro Irujo

Euc1ydes Mello Mussa Demes Ivan Burity Romel Anísio
Flivio Derzi Sergio Barcellos Jairo Carneiro Simão Sessim
JOIto cabral 1 vaga

PMDB PMDB

Aupto carvalho (PPS) Nilson Gibson carlos Benevides Mauro Miranda
Jaques Wagner (P1) 4 vagas carlos Nelson Máfio Martins

PDT Fernando Diniz Mutilo Rezende

Haroldo Sabóia Sérgio Gaudenzi José Maranhão Nicias Ribeiro

Paulo Ramos Lafre Rosado Paulo Titan

PDS PDT

Catlos Santana (P1) Pedro Pavão Francisco Rodrigues(pTB) Valdomiro Uma
~ulo Mourfto Junot Abi-Ramia 1 vaga

PSDB
Jayme Santana Sigmaringa Seixas PDSTuaa Angerami

PT Daniel Silva Francisco Diógenes
F.désio Passos Ernesto Gradella Fernando Carrion Telmo Kirst

PTB
Joaquim Sucena 1 vaga PSDB

PDC
Bluardo Matias Luiz Pontes Saulo Coelho

Munhoz da Rocha 1 vaga



PSB
Uldurico Pinto

PC do B

Suplentes
Bloco

Aldo Rabelo

Secretária: Andréia Maura Versiani de Miranda
Ramal: 6993 a 6996
Reuniões: 3"8, 4"8 e 5a feiras, 10:00. Plenário, sala 2

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíLIA

Ciro Nogueira
Iberê Ferreira
Ivan Burity
Jairo carneiro

João Maia
Pinga Fogo de Oliveira

Ricardo Heráclio
Vit6rio Malta

1 vaga

PMDB

Presidente: Dep. Euler Ribeiro (pMDB-AM)
1°Vice-Presidente: Dep. Jorge Tadeu Mudalen (pSDB - 'CE '
?:' Vice-Presidente: Dep. Elias Murad (PSDB - MA)
3° Vice-Presidente: Dep. Renato Johnsson (Bloco-PR)

Tituíares

B. Sá
João Rodolfo

1 vaga Uldurico Pinto

2 vagas

Paulo Portugal Avelino"Cos~
PL

PTR

PSB

Nelson Proença Virmondes Cruvinel
Rita camata Zila Bezerra

3 vagas
PDT

Cidinha campos Marino Clinger
L6cia Braga

PDS
Ângela Amin Osvaldo Bender

J6rio de Barros (PMDB)
PSDB

Jorge Uequed Marco Penaforte
José Linhares

PT
Chico Vigilante Luci Choinacki

PTB
Fábio Raunheitti Luiz Moreira

PDC

Paulo Duarte
Pedro Corrêa

Renato Johnsson
Rivaldo Medeiros

Nilton Baiano
Sérgio Arouca (PCB)

Valter Pereira

PDS

PDT

Bloco

PMDB

Clóvis Assis
Libcralo Cabloco

Everaldo de Oliveira
Fátima Pelaes
Heitor Franco
Ivânio Guerra
José Egydio

Célia Mendes

Armando C',osta
Euler Ribeiro
Jorge Tadcu Mudalen
Maurl1io Ferreira Lima

PSDB PST

Antônio Faleiros
Elias Murad

Eduardo Jorge

Joaquim Sucena

Geraldo Alckmin Filho carlos Scarpelini

Secretária: Maria Inês de Bessa Lins

PT Ramal: 7018 a 7021
João Paulo Reunião: 4"8 feiras, 10:00. Plenário, sala 9.

PTB COMISSÃO DE TRABALHO,
,Roberto Jefferson DE ADMINIS~ÇÃOE

PDC SERVIÇO púBuCO

Presidente: Dep. carlos Aberto Campista (pDT~RJ)

1° Vice-Presidente: Dep. Amaury MüIler (PDT-RS)
2° Vice-Presidente: Dep. Délio Braz (Bloco-GO).
3° Vice-Presidente: Dep. José carlos Sab6ia (P~B-MA)

Titulares
Bloco

Eduardo Matias

José Augusto Curvo

Salatiel C.arvalho

Delcino Tavares

Jandira Feghali (pC do B)

PL

PTR

PSB
1 vaga

PST

Aldo Rebelo (pC do B)
Délio Braz
Edmar Moreira
Humberto Souto

José Burnett
Luis Eduardo

'li Gomes da Rocba
1 vaga



PT PDC
(',arlos Santana Nilmário Miranda Jonival Lucas Sérgio Brito
Ernesto Gradella Ricardo Moraes PL

PTB Maurício Campos 1 vaga

Antonio Morimoto Paulo de Almeida PTR

Onaireves Moura Alberto Haddad Carlos Camurça
PSB

PDC José Carlos Sabóia
Jairo Azi Marcos Medrado PST

PL Francisco Silva
José Felinto (PS1) 1 vaga PCdoB

1 va~a

PTR PPS
Osvaldo Reis 1 vaga Roberto Freire

PSB Secretário: Ronaldo de Oliveira NoronhaRoberto Franca
PST Ramal: 6973 a 6976

(',arlos Scarpelini Reunião: 4"8 feiras, 10:00. Plenário, sala 14.
PCdoB

Leopoldo Bessone (PMDB) COMISSÁO DE DEFESA NACIONAL
PPS

Augusto ('.arvalho Presidente: José Augusto Curvo (PL - M1)
10 Vice-Presidente: Dep. Nelson Bornier (pL/RJ)

Suplentes Z' Vice-Presidente: Dep. A1dir Cabral (PTB - RJ)

Bloco 30 Vice-Presidente: Dep. Álvaro Ribeiro (PSB - PE)

Antonio Barbara José Múcio Titulares
Aracely de Paula José Santana 'de Vasconcellos Bloco
carlos Roberto Massa Osório Adriano Abelardo Lupion Odelmo Leão
Elísio Curvo Ronaldo Caiado A1acid Nunes Orlando Bezerra
Jorge Khoury Sandra Cavalcanti Átila Lins Paes Landim
José Egydio 1 vaga Edmar Moreira Roberto 'Magal~ães

PMDB
PMDB Antônio de Jesus Marcelo Bm;bieri I

Eliel Rodrigues Mauri Sérgio Etevalda Grassi de Menezes Mário Martins
Etevalda Grassi de Menesses Nilton Baiano João Fagundes Maurllio Ferreira Lima

6 vagas
PDT

PDT Maurício Campos (PL) Wilson Müller
Beth Azize Dércio Knop Paulo Ramos
Beto Mansur Mendonça Neto

PDS PDS

Carlos Virgflio Maria Valadão Carlos Virgflio Fernando Carrion
João Rodolfo Prisco Viana Fábio Meirelles

PSDB PSDB

Álvaro Pereira Ubaldo Dantas Moroni Torgan Rose de Freitas

Koyu lha Vitório MedioU PT

PT Hélio Bicudo José Dirceu

Eduardo Jorge
PTB

Paulo Paim
Aldir Cabral Francisco RodriguesJosé Cicote Paulo Rocha

PTB PDC

Augustinho Freitas Mendes Botelho Mauro Borges

Carlos Kayath



PL COMISSÃO ESPECIAL CONsTITU1DA, NOS

Josê Augusto Curvo Nelson Bornier
TERMOS DO ART. 34, INCISO fi, DO

REGIMENTO INTERNO, PARA APRECIAR
PTR E DAR PARECER SOBRE TODOS OS PROJETO

EM TRÂMITE NA CASA, RELATIVOS À
Valdenor Guedes REGULAMENTA~O DO ART. 192

PSB
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL_

SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

Álvaro Ribeiro

Suplentes Presidente: Deputado Benito Gama
Vice-Presidente: Deputado Josê Loprenço

Bloco
Relator: vago

Arolde de Oliveira Luciano Pizzatto
Titulares Suplentes

Evaldo Gonçalves Raul Belém BLOCO PARLAMENTAR
Heitor Franco 3 vagas

PMDB
Benito Gama Basfiio Villani
Elísio Curvo Daniel Silva

Cid Carvalho Ivo Mainardi :&io Ferreira Gilson Machado

Euler Ribeiro Luiz Henrique Francisco Dornelles Paes Landim

Hermfnio Calvinho Pinheiro Landim Josê Múcio Monteiro Roberto MagalMes

PDT PMDB

Carrion Júnior 1 Vaga vago Dejandir Dalpasquale

Giovanni Queiroz Josê Dutra Etevaida Menezes
Josê Luiz C1erot vago

PDS Lufs Roberto Ponte Odacir Klein

Carlos A7.ambuja Telmo Kirst PDT
Osvaldo Render

Beraldo Boaventura Márcia Cibilis Viana
PSDB Carrion Júnior Valdomiro Lima

Paulo Silva (PL) 1 vaga PDS

PT Josê Lourenço Fetter Júnior

Josê GenolÍlo Paulo Delgado Marcelino Romano Machado Roberto Campos

PTB PSDB

Annibal Teixeira Fábio Raunheitti Jackson Pereira vago
José Serra vago

PDC
PTB

Jair Rolsonaro

PL
Gastone Righi Rodrigues Palma

Avelino ('.,osta Ribeiro Tavares
PT

PTR Josê Fortunatti Paulo Bernardo

Salatiel Carvalho PDC

PSB Paulo Mandarino Pauderney Avelino

Roberto Franca PL

Secretária: Marei Bernardes Ferreira Ricardo Izar Jones Santos Neves

Ramal: 6998/7001/7002/6999(1000 Mesa dela



Serviço de ComissOes Especiais
Local: Anexo II - Sala 10 - Mezanino
Ramais: 7066(7067(7052
Secretário: Sílvio Sousa da Silva

COMISSÃO ESPECIAL PARA PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI N° 824, DE 1991.l QUE

"REGULA DIREITOS E OBRIGAÇuES
RELATIVOS À PROPRIEDADE INDUSTRIAL

PREVISTO NA MENSAGEM N° 192191
DO PODER EXECUTIVO

Frf!flCisco Diógenes
José Teles Osrnânio Pereira

José Dirceu

Suplentes

Heitor Franco
Lael Varella

Orlando Pacheco
Simão Sessim

PMDB

vago
Mauri Sérgio

Nilson Gibson
Vago

PDT

Clóvis Assis
Mendonça Neto

PDS

Jo.~é Lourenço
Telmo Kirst

PSDB

"ago

PTB

carlos Kayath

PT

Paulo Delgado

PDC

Ltomar qt!ll't~"l!;na

PL

\'3g0

Felipe Neri
Jol\o Henrique
José Thomaz Nonêl
Luiz Henrique

BLOCO PARLAMENTAR

Ângelo Magalhães
Flâvio Derzi
Maluly Netto
Romel Anfsio

Presidente: Deputado Josê Thomaz Nonô
10 Vice-Presidente: Deputado Ollmânio Pereira
Relator: Deputado Maluly Netto

Miro Teixeira
Sérgio Gaudenzi

João Teixeira

Serviço de Comissões Especiais:
Anexo II - Sala 10 - Mezanino
Secretârio: Brunilde Liviero Carvalho de Moraes
Ramais: 7066 e 7067

Titulares

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N° 24, DE 1991, QUE "INSTITUI O
SISTEMA DE ELEIÇAO DISTRITAL MISTA NOS

MUNICÍPIOS MAIS DE CEM MIL ELEITORES"

Suplentes

Pedro Novais

vago

Clóvis Assis
Paulo Ramos Adylson Moita

Prisco Viana

Jaques Wagner

Vitt6rio Medioli C..ardoso Alves
Paulo Silva

José Maria Eymael

Cêsar Bandeira
Paes Landim
Elfsio Curvo

J usé Santana de Vasconcellos
Wagner do Nascimento

vago
Joao Almeida

José Luiz Clerot
vago

PDS

PTB

PDC

PDT

PSDB

PMDB

Roberto Balestra

Ibrahim Abi-Ackel
Roberto Campos

Carrion Júnior
Liberato Caboclo

Marcelo Barbieri
Nelson Jobim
Nelson Proença

C.ardoso Alves

vago

BLOCO PARLAMENTAR

vago
vago

Presidente: (Vago)
10 Vice-Presidente: vago
1:' Vice-Presidente: vago
Relator: Ney Lopes

TItulares

Gilson Machado
José Carlos Aleluia
Josê C.arlos Vasconcelos
Ney J.opes
OllO Cunha

Valdemar Costa

PL

Flávio Rocha

Serviço de ComissOes Especiais: Anexo II - Sala 10 - Me
zanino.
Secretârio: José Maria Aguiar de Castro
Ramais: 7066(7067n052



Serviço de O>missOCs Especiais: Anexo II - Sala 10-Mezanino
secretário: Silvio Avelino da Silva
Ramais: 7067 e 7066

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONS1TIUIÇÁO N° S6, DE 1991, QUE "ALTERA
DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

(DESREGULAMENTAÇÃO DA ECONOMIA)

Presidente: Deputado Maurllio Ferreira Lima
10 Vice-Presidente: Deputado Fábio Meirelles
Z' Vice-Presidente: vago
3° Vice-l)residente: Deputado Vladimir Palmeira
Relator: Deputado Ney Lopes

Serviço de O>missões Especiais: Anexo II - Sala 10 - Me·
zanino.
Secretârio: Luiz César Lima O>sta
Ramais: 7066 e 7067

COMISSÃO ESPECIAL PARA APRECIAR E DAR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI NO 2.057,

DE 1991, QUE "INSTITUI O ESTATUTO DAS
SOCIEDADES INDíGENAS"

Presidente: Deputado Domingos Juvenil
1° Vice-Presidente: Deputado João Fagundes
Z' Vice-Presidente: Deputado Lourival Freitas
Relatora: Deputada Teresa Jucâ

Titulares

BLOCO PARLAMENTAR

Suplentes Titulares

BLOCO PARLAMENTAR

Suplentes

Paes l.andim Evaldo Gonçalves Elfsio Curvo AIacid Nunes
Renato Johnsson Flávio Derzi Luciano Pizzato Átila Lins
Ney Lopes Nelson Morro Ruben Bento George Takimoto
vago Wagner Nascimento Sérgio Barcellos Heitor Franco

PMDB Tadashi Kuriki Tony Gel

vago vago PMDB

Maurl1io Ferreira Lima Hermfnio Calvinho Domingos Juvenil Armando Costa
Nelson Proença Luiz Soyer João Fagundes Euler Ribeiro
Walter Nory TIdei de Lima Valter Pereira Hermfnio Calvinho

Zaire Rezende Mauri Sérgio
POT POT

Márcia Cibilis Viana Aroldo Góes Beth Azize Aroldo Góes
Valdomiro Lima Beth Azize Sidney de Miguel (PV) Haroldo Sabóia

POS PDS

Fâbio Meirelles Carlos Azambuja Maria Valadão Ângela Amin

Roberto Campos Marcelino Romano Machado vago Célia Mendes

PSDB
PSDB Fâbio Feldmann Edmundo Galdino

Adroaldo Streck Vitt6rio Medioli Tuga Angerami Osmânio Pereira

PTB
PTB

Francisco Rodrigues Alceste Almeida
Olrdoso Alves Paulo Heslander PT

PT
Lourival Freitas Ricardo Morias

PDC
Vladimir Palmeira Paulo Bernardo Avenir Rosa Pauderney Avelino

PL
PDC

José Augusto Curvovago
José Maria Eymael Roberto Balestra PSB

José Carlos Sabóia Uldurico Pinto
PL

Jarvis Gaidzinski Ribeiro Tavares
Serviço de O>missões Especiais: Anexo II - Sala 10 - Me-
sanino.
Secretário: EcllI Calheiros Bispo
Ramal: 7069



PDT

Miro Teixeira Wilson Müller
vago Vital do Rego 1 vaga
vago

PSDB

Geraldo Alckimin Filho Álvaro Pereira
Aroldo Góes Aécio Neves Sérgio Machado

PDS
Moroni Torgan Adylson Motta Vitório Malta

Prisco Viana 1 vaga

PTB
Daniel Silva Cardoso Alves Carlos Kayath

Rodrigues Palma Gastone Righi

Alcides Modesto PT

COMISSÁO PARLAMENTAR DE INQUt!RITO
COM A FINALIDADE DE INVESTIGAR

CRIMES DE "PISTOLAGEM NAS REGIÓES
CENTRO-OESTE E NORTE, ESPECIALMENTE

NA CHAMADA ÁREA DO "BICO DO PAPAGAIO"

Requerimento nO 09/91 Prazo: 'lIJ/11/92 a 19/03193

Presidente: Deputado Freire Jónior
1° Vice-Presidente: Deputado Roberto Torres
2P Vice-Presidente: Deputado Laerte Bastos
Relator: Deputado Edmundo Galdino

Titulares Suplentes
Bloco Parlamentar

BLOCO PARLAMENTAR

Suplentes

João Henrique
Luiz Henrique

Pinheiro Landim
Valter Pereira

Virmondes Cruvinel
1 vaga

Antonio Holanda
Átila Lins

Evaldo Gonçalves
Wagner do Nascimento

.Jesus Tajra
José Burmett

José Lourenço

Armando Costa
Cid Carvalho
João Almeida
Nelson Jobim
Nicias Ribeiro
Tidei de Lima

Titulares

PMDB

José Carlos Vasconcellos
José Santana de Vasconcellos
Ney Lopes
Raul Belém
Roberto Magalhães
Ronivon Santiago
Sandra Cavalcanti

Elísio Curvo
Murilo Pinheiro

Rubem Bento

César Bandeira
Freire Júnior
George Takimoto

PMDB

Cid Carvalho
Ubiratan Aguiar

PDT
Laerte Bastos

PSDB

Edmundo Galdino

PDS

Paulo Mourão

PT

Valdir Ganzer

Presidente: Deputado Roberto Magalhães
lU Vice-Presidente: Deputado Cardoso Alves
2° Vice-Presidente: Deputado Prisco Viana
3° Vice-Presidente: Deputado Geraldo Alckmin Filho
Relator: Deputado João Almeida

COMISSÁO ESPECIAL PARA APRECIAR E DAR
PARECER SOBRE TODAS AS PROPOSIÇÓES, EM

TRÂMITE NESTA CASA, REFERENTES Ã
LEGISLAÇÁO ELEITORAL E PARTIDÁRIA,

ESPECIFICAMENTE AS QUE DISPÓEM SOBRE
INELEGIBILIDADE, LEI ORGÂNICA DOS PARTIDOS

POLíTICOS, CÓDIGO ELEITORAL E SISTEMA
ELEITORAL

PTB

Roberto Torres

Reuniões:
Local: Anexo n, Plenário nO
Secretário: Mário Coutinho - 318-7060

Augustinho Freitas

Edésio Passos Hélio Bicudo
José Dirceu Paulo Bernardo

PDC

José Maria Eymael Francisco Coelho

PL

Álvaro Valle Valdemar Costa

PTR

Benedito Domingos Mário Chermont

PSB

Roberto França Luiz Piauhylino

PST
Pedro Valadares Nan 'Souza

PCdoB

Haroldo Lima Renildo Calheiros

Serviços de ComissOCs Especiais
Anexo 11 - Sala 10 - Mezanino
Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Ramais: 7066n067/7052



-----
PMDB

João Henrique Mâtio Martins
Jurandyr Paixão Pedro Tassis
Luiz Soyer 3 vagas

PDT
Carrion Júnior Élio Dalla-Vecchia
Valdomiro Lima vago

PDS
José Diogo José Lourenço
Prisco Viana Telmo Kirst

PSDB
Aécio Neves 1 vaga

PT
Edésio Passos 1 vaga

PTB
Onaireves Moura Carlos Kayatb

PDC
Samir Tannus 1 vaga

PL

BLOCO PARLAMENTAR
Mussa Demes Everaldo de Oliveira
Osório Adriano José Burnett
Renato Johnsson Lael Varella
Waldir Guerra Orlando Bezerra

PMDB
Armando Costa Joni Varisco
João Henrique José Belato
Luis Roberto Ponte José Maranhão
Walter Nory 1 vaga

PDT
Sérgio Gaudenzi Aldo Pinto
Valdomiro Lima Carlos Lupi

PSDB
Jackson Pereira 1 vaga

PDS
Roberto Campos Francisco Diógenes

PT
Alofzio Mercadante Paulo Bernardo

PTB
Rodrigues Palma Annfbal Teixeira

PL
Flâvio Rocha Jones Santos Neves

PDC
Pedro Novais Puaderney Avelino

PTR
Marcelo Luz Carlos Camurça

Maurício Campos Welinton Fagundes
Serviços de Comissões Especiais
Anexo 11 - Sala 10 - Mezanino
Secretária: Maria Helena Coutinho de Oliveira
Ramais 7067, 7066

COMISSÃO ESPECIAL PARA DAR PARECER
SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N° 17, DE 1991, QUE -DISPOE
SOBRE O SISTEMA TRIBUTÁRiO NAClONAL!

Presidente: Deputado Osório Adriano
10 Vice-Presidente: Deputado S6rgio Gaudenzi
']f> Vice-Presidente: Deputado lacuon Pereira
30 Vice-Presidente: Deputado João Henrique
Relator: Deputado Luís Roberto Ponte

Titulares Supleatea

Suplentes
BLOCo'PÀRLAMENTAR

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A FlSCALIZAR
E CONTROLAR DiRETAMENTE, EIOU POR

INTERMÉDlO DO TRiBUNAL OE CONTAS DA
UNIÃO, OS ATos,no PODER EXECUTIVO

FEDERAL, DE SUA ADMlNISTRAÇÃO DlRETA
E iNDlRETA, Jloi~LUIDASAS FUNDAçõES

. ,E SOCmDADES lNSTITUIDAS
E MANTIDAS PELO PODER PúBLICO FEDERAL

.Co~denador:Deputado Waldir Pires, ,
Titulares

Alacid Nunes Délio Braz'
Freire Jún\or Jairo Carneiro
Jesus Tajra josé Bútnett
Maurício Calixto TonyuGeI

PMDB

Armando ('.osta Joãb Fagundes
Gifvan Borges João Natal
Hermfnio Calvinho Olavo Calheiros
Ivo Mainardi Roberto Rollemberg

PDT

C.-arlos Lupi 'Sérgio Gaudenzi
Carrion Junior Waldir Pires

PSDB

Flávio Aros Moroni Torgan
PDS

João de Deus Antunes José Diogo
PT

José Fortunati Paulo Bernardo
PTB

Felix Mendonça Luiz Moreira
PL

Javis Gaidzinski Wéllington Fagundes
PDC

Francisco C.oelho Marcos Medrado

Serviços de Comissoos R~peciais

Anexo II - Sala 10 Mezanino
Ramais 70C>6{l067{l052
Secretário: Héris Medeiros Joffily

COMISSÃO ESPECIAL DESTlNADA A PROFERIR
PARECER A PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N° 39, DE 1989, QUE
wACRESCENTA PARÁGRAFO AO ART. 14,

ALTERA OS fi 5°, 6° E ']O DO MESMO
ARTIGO E MODIFlCA O ART. 82,

TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERALw

Presidente: Deputado Renato Vianna
1° Vice-Presidente: Deputado João Henrique
'l!' Vice-Presidente: Deputado João Magalhães Teixeira
3° Vice-Presidente: Deputado Carrion Júnior
Relator: Deputado Maurfcio Campos

Titulares Suplentes
BLOCO PARLAMENTAR

7~ Gomes da Rocha Leur Lamanto
Osvaldo Coelho Sérgio Barcellos
Pedro Valadares Paulo OctávioIAntonio Veno 1 vaga



Serviços de ComissOes Especiais
Anexo fi Sala 10 Mezanino
Secretâriã: Antonio-Fernando Borges Manzan
Ramais 7061

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N° 46, DE 1991, QUE ''INTRODUZ
MODIFICAÇÓES NA ESTRUTURA POLICIAL

Presidente: Deputado João Fagundes
1U Vice-Presidente: Deputado Wilson MUIler
'l? Vice-Presidente: Deputado Moroni Torgan
3° Vice-Presidente: Deputado Aldir Cabral

Relator: Deputado: Deputado Alacid Nunes
Titulares Suplentes

BLOCO PARLAMENTAR
Alacid Nunes Antônio Dos Santos
Paulo Heslander Arolde de Oliveira
Roberto Magalhães Euclydes Mello
José Bumett Evaldo Gonçalves

Hermfnio Calvinho
João Fagundes
Marcelo Barbicri
Maurllio Ferreira Lima

PMDB
Antônio de Jesus

Ivo Mainardi
Mârio Martins

Pinheiro Landim

PDT
Paulo Ramos Laerte Bastos
Wilson MUller 1 vaga

PDS
Daniel Silva José Teles

PSDB
Moroni Torgan Elias Murad

PT
Edésio Passos 1 vaga

PTB
Aldir Cabral Antonio Holanda

PDC
Jair Bolsanaro Roberto Balestra

PL
João Teixeira Robson Tuma

PTR
Pedro Abrão Júlio Cabral

Serviço de ComissOes Especiais
Anexo II - Sala 10 - Mezanino
Secretâria: Anamélia R. C. de Araújo
Ramais 7066n067n052
Alteração: 4-11-1992



DIÁRIO DO CONGRESSO, NACIONAL

PREÇO DE ASSINATURA,

(Inclusas as despesas de correj() via terrestre)

SEÇÃO I (camara dos Oeputados)

Sem'estral ....•...... Cr$ 286.706,00 até 1°/11/92

SEçAo n (Senado Federal)

Semestral ....~~....... Cr$ 286.706,00,até 1°/11/92

J. avulso ...•............ , Cr$ 2.048,OQ ~t,~ ,1°/11/92

Os pedidos deveJÍi ser acoDipunhados de cheque pagável
em Brasflia, Nota de Empenho ou Ordem de, Pagamento pela
Caixa EconÔmica Federal- Agência 1386 :... PAB-CEGRAF,
conta corrente nO 920001-2 e/ou p'elo Banco do Brasll - Agên
cia 0452-9 - CENTRAL, conta corrente nO 55560204/4; a favor do

CENTRO GRÁFIco DO SENADO FEDERAL
Praça dos Três Poderes - Brasfiia - DF

CEP: 70160-900

Maiores informações 'pelos telefones (061) 311-3738 e 311-3728 na Super
vi$> de Assiraturas e DiLtnbuição de Publicações - Coordenação de Atendimen
to'ao Usuário.



REVISTA DE INFORMAÇÃO
LEGISLATIVA N° 107

(Ju1h~ a sete~1Jro. qe .19~O)

Está circulando o nO 107 da Revista de Informaçlo Legislativa, periódico trimestral de pesquisa jurídica editado
pela Subsecretaria de Edições Ttcnicas do Senado Federal.

COlABORAÇÃO

Medidas provisórias- Raul Machado Horta
Os serviços de telecomunicações na C.onstituição Brasilei

ra de 1988 - Gatipar Vianna
A C,onstituição de 1988 e o sistema financeiro nacional 

Arnaldo Wald
A autonomia universitária e seus limites jurídicos - Giusep-

pi da Costa .
A aposentadoria dos servidores na Constituição 'de 1988

- Palhares Moreira ReL~

Direito urbanístico e limitações admini'ltrativa'l urbanf:'lti
cas - Diogo de Figueiredo Moreira Neto

C.ontrole parlamentar da adininistração - Odete Medauar

Observações sobre os Tribunais Regionai'l Federais- Adhe
mar Ferreira Maciel

O recurso e.'lpecial e o Supremo' 1'rib~~al de JustiÇa -'S~l-'
via de Figueiredo Teixeira

Tribunal de Contas e Poder Judiciário - Jarba.~ MamnMo
Jurisdição e competência: nota sobre o sentido hio;t6rico

polftico ,da distinçã9 :- lielson Saldanha ,

A atuação dos PrOCuradores da Rep6blica no atual coniex~
to de comP,etênciajqrisdicional federaLem temà de
combate a ,entorpecentes - Vitor Fernandes Gonça{ves

, À' Venda ria 'Subsecretaria
de Edições Téçnicas -'S,enádo
Federal - Anexo I, 22° andar 
Praça dos Três Poderes. CEP
70160-900 Brasflia. DF. Telefo
nes 311-3578 e 311-3579.

Cónceito de "underselling ("dumping") dentro do Antepro
jeto da nova Lei Antitruste - M~rio Roberto VilJano
va Nogueira

Os direitos de autor e os que lhes são conexos sobre obras
• iritelectuais criadas ou interpretadas sob o regime de

prestação de serviços - José Carlos Costa Netto
Bem de ramaia - Zeno Ve/oso
Fundamentos da arbitragem no Direito brasileiro e estran

geiro - Jorge Barrientos Parra
,":Lo!>!>ies", e grupos depressão como agentes de informa

ção para o Poder Legislativo - YamiJ e Souza Dutra
Desequilíbrios regionais no atendimento às demandas de

educação - Edivaldo M. Boaventura
, A biblioteca legislat!VS ~ seus objetivos - Eduardo José

Wénse Dias
Recepci6n de la sociedad unipersonal de responsabilidad

',' limitada en el Proyecto de Unificación avil y Comer
ciai en Argentinà~ Protecci6n de los acreedores - Dr.
Daniel E. Moeremans

La influencia de la Jurisprudencia dei Tribunal Europeo
de los Derechos Humanos en la Jurisprudencia dei
Tribunal C.onsti~~onal Espanol :- Antonio Ma Laça

, NaVàrrete '
PUBLICAÇÕES :
Obrns publicadas pela Subsecretaria de Edições Técnicas

,
PREÇO DO EXEMPlAR

Cr$ 1.000,00

Os pedidos a serem atendidos através da RCf 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 Ttcni
cas do Senado Federal ou de vale postal remetido à Agência ECT do Senado - CGA 470775.



r--------------------"-.~---'---------------__.

REVISTA DE INFORMAÇÃO
LEGISLATIVA N° 110'

:(abril a jLnho de 1991)
EstA circulando o n° 110 da Revista de fufc,<líll>.ç!o Legislativa, periódico trimestral de pesquisa jurldi

ca, editada pela Subsecretaria de EdiçlJes Técnicas do Senado Federal.
Este n6mero com 398 páginas, contém as seguintes matérias:

As~~atura.para 1.991 (nO 109 ,a 112).

Cr$ 4.500,00

COLABORAÇÃO
A primeira Constituição Republicana do Brasil -
Alcides de Mendonça Uma ...
Tarefa dos partidos polfticos no processo de inte
paçIoda Am6rica Latina -AndréFranco Montoro
Os aetos legislativos no Direito Constitucional
Portugues - Jorge Miranda .
Konrad Hesse: Uma nova crença na Constituição
- l~ncio Mártires Coelho .
Os Direitos Humanos como limitaçOes ao poder
constituinte - Leomar Barros Amorim de Sousa. ' .
••••••••••••••••••••, ••••! ••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Revislo coDstitucional - Geraldo Atalíba .
'Direito Constitucional Brasileiro (Reflexões so
bre aspectos elementares) - Sebasti40 Baptista
Manso ..
Mandado de injunção - Marcelo Duarte .
As Medidas Provisórias no Sistcmm Jurfdico-Cons-
tit1.1cional Brasileiro - Fran Figpçiredo .
Aspectos do Regime Constituci(?nal da Desapro-
priaçlo - Vitor Rolf Laubé .
A Uberdade de expressão e a propaganda eleito-
ral iUcita - Geraldo Brindeiro .
Questões e direitos relativos à mulher nas Consti
tuiçOes do Brasil e de Minas Gerais - Anamaria
Vaz de Assis Medina .
FundaÇOes priYadas institufdas pelo Poder Públi-
co - Adilson Abreu DaDari .

Auditoria e avaliação da execução - Rosinetbe
Monteiro Soares ' .
Soberania do Poder Judiciário - Antlmio de Pá-
dua Ribeiro ......•..............•.....•.....••.•..•..•...•.•..••.••••..••••.
O Poder Normativo da Justiça do Trabalho - Pau-
lo BmOio Ribeiro de Vilhena .
A Escola Judicial- SáMo de Figueiredo Tebceira

Da constitucionalidade do bloqueio de valores -
Adriano Perácio de Paula .
O Programa Brasileiro de PrivatizaçAo de Empre
sas Estatais - Marcos Juruena Vil1ela Souto •••••••
Tratamento jurfdico dispensado no Brasil ao capi
tal estrangeiro - Werter R. Faria •.••.•..•..•..••.••.•••••••
Agricultura e inflação sob o capitalismo periféri-
co - Mauro Márcio Oliveira ..
A pau e pedra: notas sobre o vandalismo - José
Arthur Rios ........................••.•.••.....•..•.••.••.••••.••.••••••••••
Dois momentos decisivos na vida de Rui Barbo-
sa - Rubem Nogueira .

PESQUISA - Direito Comparado

Lei inglesa de proteção ao consumidor, 1961 ..

Lei inglesa de segurança do consumidor, 1978 .

Emenda à lei inglesa de segurança do consumi-
dor, 1986 .

Obras publicadas pela Subsecretaria de EdiçOes
Têcnicas .

------,----------------
À venda na Subsecretaria de Edições Têcnicas - Senado Federal, Anexo I, 21f' andar - Praça dos
Três Poderes, CEP 70160 - Brasfiia, DF - Telefones: 311-3578 e 311-3579
Os pedidos deverão ser acompanhados de' cheque nominal à Subsecretaria de Edições Técnicas do
senado Federal ou de vale postal remetido à Agência ECf senado Federal - CGA 470075.



CÓDIGO DE PROTEÇÃO E
DEFESA DO CONSUMIDOR

- Lei 0.0 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Dispõe sobl'e
a proteção do consumidor e dá outras providên.cias

- Dispositivos vetados "e razões dos vetos
- Legislação correlata
- índice temático

Lançamento
Cr$ 800,00

À venda na Subsecretaria de Edi
ções Técnicas - Senado Federal, Anexo
I, 220 andar - Praça dos Três Poderes,
CEP 70160 - Brasflia, DF - Telefones
311-3578 e 311-3579.

Os pedidos a serem atendidos através da ECT deverão ser acrescidos de 50% (cinqüenta por
cento) de seu valor para a cobertura das respectivas despesas postais e acompanhados de cheque
nominal k Subsecretaria de EdiçOes Técnicas do Senado Federal ou de vale postal remetido k Agên
cia ECT do Senado COA 470775.

!
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Centro Gráfico do Senado Federal
Caixa Postal 07/1203

Brasfiia- DF

rEDIÇÃO DE HOJE: 216 PÁGINAS]


