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Faço saber que o Congresso Nacionai aprovou, e eu, Teotonio Vilela Filho, Primeiro Vice-Presidente do Sena
do Federal, no exercício da Presidência, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N° 104,DE 1995

Aprova o texto da Convençã~ sobre Proibições ou Restrições ao Emprego de Certas Ar
DUL'i Convencionais, que podem ser consideradas como ex~ivamente lesivas ou geradoras de efei
tos indiscriminados, conhecida como Convenção sobre Certas ArDUL'i Convencionais, adotada em
Genebra a 10 de outubro de 1980 e aberta Para assinatura em 10 de abril de 1981.

O Congr:esso Nacional decreta:
Art. 10 É aprovado o texto da Convenção sobre Proibições ou Restrições ao Emprego de Certas Armas Con

vencionais que podem ser consideradas como excessivamente lesivas ou geradoras de efeitos indiscriminados, conhecida
como Convenção sobre Certas Armas Convencionais, adotada em Genebra a 10 de outubro de 1980 e.aberta para assinatu
raem 10 de abril de 1981.

Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resUltar em revi
são da referida Convenção, assim como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do art. 49, I, da Constituição
Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 24 de agosto de 1995. - Senador Teotonio Vilela Filho, Primeiro Vice-Presidente do Senado

Federal, no exercício da Presidência.

(*) o texto acima citado está publicado no DCN (Seção ll), de 29-8-95.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos termos do
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N° 102, DE 1995

Aprova o texto da Convenção Interamericana' sobre Personalidade e Capacidade de
Pessoas Jurídicas no Direito Internacional Privado, concluída em La Paz, a 24 de maio de 1984.

O Con~esso Nacional decreta:
Art. 10 É aprovado o texto da Convenção Interamericana sobre Personalidade e Capacidade de Pessoas JUJ1dicas no

Direito Internacional Privado, concluída em LaPaz, a 24 de maio de 1984.
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Parágrafo único. São sujeitos-à apreciação do Congresso Nacional quâisquer atos que impliquem revisão da re,
ferida Convenção, bem como quaisquer atos que, nos termos do.art.. ~.2.J, da Constituição Federal, acarretem encargos Ot

compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2° Este'Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° Revogãm-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 24 de agosto de 1995. - Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

(.) o texto acima citadoestá publicado noDCN (Seçio ll), de 25-8-95.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos termos.do
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N° 103,DE 1995

Aprova o texto do Acordo sobre Comércio e Cooperação Economica, éeJebrado entre o
Goveroo da República Federativa do Brasil e o Goveroo da República Tcheca, em BrasOia, a 25 dE
abril de 1994-

OCon~soNacional decreta:
Art. 1° É aprovado o texto do Acordo sobre Comércio e Cooperação Econômica, celebrado entre o Governo da

ReplíblicaFederativa do iBrasil e o Governo da Replíblica Tcheca, em Bmsilia, a 25 de abril de1994.'
Parágrafo tínlco. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revi

são do referido Acordo, assim como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do art. 49, I, ela Constituição Fede-
ral, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. .

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 24 de agosto de 1995. - Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

(.) o texto acima citado está publicado no DCN (Seçio ll), de 15-8-95.

CÂMARA DOS DEPUTADOS
sUMÁRIo

-t-=ATA DA 1238 SESSÃO, DA cÂMARA DOS DEPU·
TADOS, DA 18 SESSÃO LEGISLATIVA, DA soa LEGISLA·
TURA, EM 28 DE AGOSTO DE 1995

I - Abertura da Sessão
n - Leitura e Assinatura da Ata da Sessão Anterior
m - Leitura do Expediente

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTII1JIÇÃO

Proposta de Emendll à Constituição nO 156, de 1995 (do Sr.
Gonzaga Patriota e outros) - Acrescenta 3rt. 74 ao Ato dlls Dispo
sições Constitucionais Transitórias.

PROJETOS A IMPRlMIR

Projeto de Lei nO 180-A, de ,1995 (do Sr. Paulo Bernardo e
outros seis) - Estabelece nounas para a realização 'dlls eleições
municipais de 3 de outubro de 1996 e dá outras providências;
pendente de parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação.

Projeto de Lei nO 217-A, de )995 (do Sr. Jorge Wilson)
Veda a cobrança de taxa de matrícula, nos estabelecimentos de
ensino de 1° e 2° graus, nos casos que especifica, tendo parecer da
Comissão de Educação, Cultura e Desporto pela rejeição, com
voto em separado do SenhOr Expedito Jónior.

Projeto de Lei n° 320-A, de 1995 (do Sr. Jorge Wilson) 
Dispõe sobre a Proibição da plática do tabagismo em ônibJs inte
restaduais. \

Projeto de Lei nO 393-A, de 1995 (do Sr. José Carlos Cwti
000) - Concede isenção do Imposto de Renda a aposentados que
não tenham outros rendimentos.

Projeto de Lei n° 411-A, de 1995 (do Sr. José Carlos Cwti
000) - Isenta do pagamento de pedágio os veículos destinados ao
transporte de carga; tendo parecer da Comissão de Viação e Trans
porte pela rejeição.

Projeto ,de"Lei nO 426-B, de 1995 (do Poder Executivo)
Mensagem nO 488195 - Altera dispositivos da Lei nO 5.540, de 28
de novemlro de 1968, da Lei n° 6.420, de 3 de junho de 19n, e
da Lei n° 7.1n, de 19 de dezembro de 1983, que regulamenta o
processo de escolha dos dirigentes universitários; tendo pareceres
dos Relatores designados pela Mesa em substituição às Comissões
de: Trabalho, de Adriiinistração e SelViço PI1blico pela aprovação
deste e da Emenda n° 1195, e rejeição dlls Emendlls n"s 2, 3, 4,
com subem.enda à Emenda nO 1195; de Educação, Cultura e Des
porto pela aprovação deste e contrário às emendlls, com adoção da
subemenda da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
PI1blico; e da Comissão de. Constituição e Justiça e de Redação
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa e, no
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mérito, pela aprovação. Pareceres às emendas de Plenário, gos
lIRelatores designados pela Mesa em Substituição as cómlssõés de:
Trabalho, de Administração e Serviço Público pela rejeição; da
Comissão de Educação e Cultura e Desporto pela rejeição das
Emendas nOs 1 e 2; e da Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação pela rejeição.

Projeto de Lei n° 456-A, de 1995 (do Sr. Roberto Pessoa)
Dá nova redação ao art. 45 da Lei nO 8.212, de 24 julho de 1991,
que "dispõe sobre a Organização da Seguridade Social, institui
Plano de Custeio e dá outras providências", tendo parecer da C0
missão de Seguridade Social e Família pela rejeição.

PÍojeto de Lei nO l.586-D, de 1991 (do Senado Federal)
PLS nO 83/91 - Altem a Lei nO 6.662, de 25 de junho de 1979, que
"dispõe sobre a Política Nacional de Inigação e dá outras provi
dêncías'~ tendo pareceres: da Comissão de Agricultum e Política
Ruml pela aprovação deste e da Emenda n° Ol, apresentada ao
substitutivo, e rejeição das Emendas de nOs 2 e 3, na forma do
substitutivo; da Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias pela aprovação deste, na forma do substi
tutivo da Comissão de Agricultum e Política Rural, com sube
menda; e da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa des
te, do substitutivo da Comissão de Agricultum e Política Rural
e da subemenda da Coollssão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias.

Projeto de Lei nO 2.542-C, de 1992 (do Sr. Valdenor Gue
des) - Dispõe sob:e a responsabilidade pelo pagamento da remu
neração, proventos e pensões referentes aos selVidores militares
dos extintos Territórios do Amapá e Romima e dá outros }Xovi
dêncías.

Projeto de Lei n° 3.242-B, de 1992 (do Sr. Zaire Rezende)
Cria o Programa Nacional de Melhommento do Leite, o Fundo
Nacional do Leite e dá outras providências; tendo pareceres: da
Comissão de Agricultum e Política Rum! pela aprovação, com
emendas, e rejeição da emenda apresentada na Comissão; e da C0
missão de Finanças e Tributação pela inadequação fmanceim e or
çamentária e, no mérito, pela rejeição deste e das emendas
adotadas pela Comissão de Agricultura e Política RumL

Projeto de Lei n° 3301-B, de 1992 (do Sr. VirmondeS Cro
vinel) - Altera dispositivos da Lei n° 8.460, de 17 de setembro de
1990, que "concede antecipação de vencimentos e de soldos dos
BelVídores civis e militares do Poder Executivo e dá outras providên
cias'~ tendo poreares: da Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público pela ap:ovação com substitutivo; e da Comissão de
Fmanças e Triwtação pela inadequação financeira e orçamentária
deste, da emenda apresentada na Comissão, e do substitutivo da C0
missão deTrabalho, de Administração e Serviço Público.

Projeto de Lei nO 3.990-A, de 1993 (do Sr. Valdir Colatto)
Dispensa de multa pecuniária aditamento a declaração de bens,
atresentado após sua entrega, nas condições que especifica.

Projeto deLei n° 4.383-C, de 1994 (do PoderExecutivo) Men
sagem n° 1.OB<Y93 - Autoriza o Poder Executivo a conceder pensão
especial a Lúcia de Oliveira Menezes, tetraneta de Joaquim José da
8tl.va Xavier, o Tiradentes; tendo pareceres: da Coorissão de Seguri
dade Social e Família pela aprovação, com emenda, contra o voto do
Sr. Ayres da Omha; da Comissão de Finanças e TriWtação pela ade
quação fmanceira e orçamentária, com emenda; e da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação pela constitucionalidade, juridici
dade e ~!::lativa deste, e das emendas das Comissões de Se-
guridade e F . e de Finanças e Triwtação.

Projeto de Lei n° 4.681-B, de 1994 (do Sr. Sérgio Arouca)
Dispõe sobre as condições e funcioDalJ1ento de selViços de saúde
para as populações indígenas.

Projeto de Lei n° 4.885-A, de 1994 (do Poder Executivo)
Mensagem nO 1.166/94 - Altem disposições do Decreto-Lei n°
3.689, de 3 de outubro de 194;1 (C6dígo de Processo Penal), do
Decreto-Lei nO 1.002, de 21 de outubro de 1969 (Código de Pr0
cesso Penal Militar), e da Lei nO 1.210, de 11 de julho de 1984
(Lei de Execução Penal); tendo parecer da Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição, contra o voto do Sr.
Marcani Perillo.

Projeto de Lei nO 4.896-A, de 1995 (do Poder Executivo)
Mensagem n° 1.268/94 - Dá nova redação aos arts. 157, 159,
212, 261 e 384 do Decreto-Lei n° 3.689, de 3 de outubro de
1941, Código de Processo Penal; tendo parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação,
com emenda.

PROJETOS APRESENTADOS

Projeto de Lei nO 729, de 1995 (do Sr. Simão Sessim) - Dis
põe sobre o direcionamento dos recursos captados pelas entidades
integmntes do Sistema Financeiro da Habitação - SFH, e dá outras
providências. .

Projeto de Lei nO 732, de 1995 (do Sr. Angelo Queiroz)
Permite deduzir da base de cálculo do Imposto de Renda os gastos
com 8luguéis e medicamentos.

Projeto de Lei nO 733, de 1995 (do Sr. Padre Roque) - in
clui o crime de redução análoga e de trabalho escravo no rol dos
crimes hediondos. .

Projeto de Lei nO 737, de 1995 (do Sr. Waldomiro Fiomvan
te) - Acrescenta inciso ao art. 31 da Lei nO 8.666, de 21 de junho
de 1993, que ''regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição
Federal e institui normas para licitações e contmtos da Administm
ção Pública e dá outras providências

Projeto de Lei nO 741, de 1995 (Do Sr. Fernando Diniz) 
Modifica prazo de filiação ao pa:rt.ido, referente à escolha de candi
datos.

Projeto de Lei n° 742, de 1995 (Do Sr. Nelson Marchezan)
- Dispõe sobre o parcelamento de débitos com a Previdência So-'
cial e o FGTS, mediante retenção de parcela do Fundo de Partici- .
pação dos Municlpios.

Projeto de Lei n° 743, de 1995 (Do Sr. Nelson Marchezan)
- Dispõe sobre o limite do bloqueio das parcelas do Fundo de Par
ticipação dos Municlpios.

Projeto de Lei nO 745, de 1995 (Do Sr. Jaime Martins Filho)
- Estende a complementação de aposentadcria instituída pela Lei
n° 8.186, de 21 de maio de 1991, aos ferroviários admitidos até 31
de dezembro de 1976 e dá outras providências.

Projeto de Lei nO 754, de 1995 (Do Sr. Femando Lopes) - Al- .
tem o artigo 30 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, com a reda
ção dada pela Lei n° '9.032, de 28 de abril de 1995, que isenta da
contribuição previdenciária a constmção de moradiaunifamiliar.

Projeto de Lei n° 755, de 1995 (Do Sr. Cláudio Cajado) 
Inclui ferrovias na relação deScritiva do Plano Nacional de Viação.

Projeto de Lei nO 756, de 1995 (Do Sr. Ivo Mainanli) - AI
tem a Lei nO 8.004, de 14 de março de 1990, que "dispõe sobre
transferência de fmanciamento no âmbito do Sistema Financeiro
da Habitação, t} dá outras providências".

Projeto de Lei nO 757, de 1995 (Do Sr. Ivo~) - Re
gulamenta o inciso I, do § 30

, do art. 153, da Constituição Fedem!.
Projeto de-tei n° 760, de 1995 (Do Sr. José Priante) - Dá

nova redação ao § 30 do art. 20 da Lei nO 8.031, de 12 de abril de
1990, que "cria o Programa NacÍ?nal de Desestatização".
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Projeto de Lei nO 762, de 1995 (Do Sr. Inocêncio Oliveira) Projeto de Lei nO 799, de 1995 (Da Sra. Maria Elvira) - Re-
- Altera a Lei n° 7542, de 26 de setembro de 1986, e dispõe sobre gulamenta o exercício da profissão de Decorador, e dá ootras pr0-
a aplicação da Lei nO 8.666, de 21 de junho de 1993. vidências.

Projeto de Lei nO 763, de 1995 (do Sr. Vilson Santini) - Projeto de Lei nO 801, de 1995 (Do Sr. Jorge Anders) - Dis-
Dispõe sobre a assisíencia médica em aeronaves de vÔOS comer- põe sobre a proibição de cobrança de juros, multa e correção mo
ciais de passageiros. netária incidentes sobre tarifas de água, energia elétrica e telefone

Projeto de Lei n° 764, de 1995 (do Sr. Paulo Bornhausen) - de funcionários públicos, selVidores, empregados, aposentados e
Isenta do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) os veícu- pensionistas que tenham vencimentos, proventos e beneficios em
los automóveis adquiridos por representantes comerciais. alraso e dá ootras provi~ncias.

Projeto de Lei n° 765, de 1995 (do Sr. J@o Redecker) - Projeto de Lei nO 802, de 1995 (Do Sr. Nelson Gasparini) -
Acrescenta parágrafo ao art. 71 do Decreto-Lei nO 37, de 18 de no- Dispõe sobre a obrigatoriedade da adição de micromJtrierJ1es ao leite
vembro de 1966, que "dispõe sobre o Imposto de Importação, de vaca industrializado que especifica e dá ootras providências.
reorganiza os serviços aduaneiros e dá oolras Jmvidências". Projeto de Lei nO 805, de 1995 (Do Senado Federal- PLS

Projeto de Lei nO 768, de 1995 (da Sra. Vanessa Felippe) - nO 153/95) - Altera inciso art. 11 da Lei nO 8.383, de 30 de dezem.-
Altera o art. 280 do C6digo Penal e o art. 1546 do C6digo Civil. bro de 1991, inluindo a dedução, na declaração do Imposto de

Projeto de Lei nO 769, de 1995 (da Sra. Vanessa Felippe) - Renda de pessoas físicas, total das despesas efetivamente realiza-
Revoga o art. 35 do C6digo de Processo Penal. das com instrução.

Projeto de Lei n° 772, de 1995 (do Sr. Marconi Perillo) - Projeto de Lei n° 806, de 1995 (Do Senado Federal- PLS
Toma obrigatória a impressão nas embalagens de Jrodutos comes- nO 70/95 - Autoriza o Poder Executivo a conceder pensões espe
tíveis do índice de gordura e dá outras providências. ciais a Maria Cecilia Bevilacqua de Paiva e Maria Teresa Bevilac

Projeto de Lei nO 773, de 1995 (do Sr. Marconi Perillo) - qua de Paiva, netas do jurista brasileiro Clóvis Bevilacqua.
Dispõe sobre a criação de Coosellio Social junto às Universidades Projeto de Lei nO 807, de 1995 (Da Sra. Vanessa Felipe) -
Federais e dá outras provi~ncias. Cria o Fundo de Apoio à região Sudeste com o objetivo de comba-

Projeto de Lei nO 775, de 1995 (do Sr. Carlos Cardinal) - ter a violência nos Estados-membros integrantes da região.
Determina a inclusão no tempo de selViço dos integrantes do Ma- Projeto de Lei nO 808, de 1995 (Do Sr. Alexandre Cardoso)
gistério, para fins de aposentadoria, do período em que exerceram - Dispõe sobre a concessão da Carteira Nacional de Habilitação e
cargo de Secretário de Educação nos Estados 00 Municípios. dá ootras provi~ncias.

Projeto de Lei nO 778, de 1995 (do Sr. Mendonça Filho) - Projeto de Lei nO 800, de 1995 (Da Sr' Rita Camata) - Al-
Estabelece a obrigatoriedade de contrato específico prévio ou soli- tera a Lei nO 7.766, de 11 de maio de 1989, que "dispõe sobre
citação escrita para os selViços prestados por meio de telefonia 00 ouro, ativo, fmanceiro, e sobre o seu tratamento tributário".
qualquer outro sistema de telecomunicações. Projeto de Lei nO 813, de 1995 (Do Sr. Chico Vigilante) -

Projeto de Lei nO 779, de 1995 (do Sr. Couraci Sobrinho) _ Veda a exigência de carta de fiança aos candidatos a eII1JB:egos re
Eleva as penas previstas para o crime de receptação, modificando gidos pela CLT.
o art. 180 do Decreto-Lei nO 2.848, de 7 de dezembro de 1940 _ Projeto de Lei n° 814, de 1995 (Do Sr. Zé Gerardo) - Pro{-
C6digo Penal. be a venda de medicamentos em supermercados e estabelecimen

tos similares.Projeto de Lei nO 786, de 1995 (do Sr. Ezídio Pinheiro)-
Revoga dispositivos da Lei nO 4.771, de 15 de setembro de 1965 _ Projeto de Lei nO 815, de 1995 (Do Poder ExeaJtivo) - Sub-

mete à considecação do Congresso Nacional o texto do Acordo futer-
C6digo florestal nacional do Cacau de 1993, assinado em 2 de fevereiro de 1994, na

Projeto de Lei nO 787, de 1995 (do Sr. Ezídio Pinheiro) - sede da Organização das Nações Unidas, em Nova I01tJUe.
Institui requisitos para a classificação de pequeno produtor rural Projeto de Lei nO 817, de 1995 (Do Sr. Corauci Sobrinho) _
para fins de enquach'amento sindical e do crédito rural. Faculta aos condutores e passageiros de táxis o uso do cinto de se-

Projeto de Lei nO 788, de 1995 (Do Sr. Ezídio Pinheiro) - gurança.
Dá nova redação ao parágrafo único do art. 442 da Consolidação Projeto de Lei nO 818, de 1995 (Do Sr. Pedro Wilson e ou-
das Leis do Traballio - CLT, para declarar a inexisíencia de víncu- tros) _ Institui o salário mínimo escolar e dá outras providências.
lo empregatício "exclusivamente" entre cooperativas e seus asso- Projeto de Lei nO 821, de 1995 (Do Sr. Renato Johnsson)-
ciados. Regulamenta a Emenda Constitucional nO 8, de 15 de agosto de

Projeto de Lei nO 790, de 1995 (Dos Srs. Júlio Redecker e 1995, e institui a política de exploração dos setviços públicos de
Paulo Ritzel) - Dá nova redação ao caput do art. 462 da Consoli- telecomunicações.
dação das Leis do Trabalho - CLT. Projeto de Lei nO 822, de 1995 (Da Sra. Jandira Feghali)-

Projeto de Lei nO 791, de 1995 (Do Sr. Humberto Costa) - Dispõe sobre a proibição de revista íntima de funcionárias nos lo
Dispqe sobre o acesso de pacientes portadores de IflV-AIDS ao cais de lrabalho.
Sistema Único de Saúde - SUS, e dá outras provi~ncias. Projeto de Lei nO 823, de 1995 (Do Sr. Murilo Pinheiro) _

Projeto de Lei nO 794, de 1995 (Do Sr. Nicias Ribeiro)-Dá Dá nova redação ao § 10, do art. 381, da Consolidação das Leis do
nova redação ao art. 10 do Decreto nO 73.684, de 19 de fevereiro de Trabalho.
1974, que "cria a Floresta Nacional do Tapajós, e dá ootras provi- Projeto de Lei n° 825, de 1995 (Do Sr. Murilo Pinheiro) -
dências". Dispõe sobre a pesca amadorlstica.

Projeto de Lei n° 795, de 1995 (Do Sr. Wagner Rossi) - As- Projeto de Lei n° 826, de 1995 (Do Sr. Jorge Anders) - Dis-
segura aos representantes comerciais autônomos o direito à aquisi- põe sobre o julgamento das contas dos responsáveis por bens, di-
ção de veículo novo com isenção do IPI. _ nheiros e valores públicos.

Projeto de Lei nO 797, de-1995 (Do Sr. José Fortunatti) - Projeto de Lei nO 827, de 1995 (Do Sr. Jorge Anders) - Es-
Estabelece limites máximos para os níveis sonoros e de calor in- tabelece caractensticas para projetos de pontes e viadutos e dá 011-

temos nos veículos de transporte coletivo. tras provi~ncias.



Projeto de Lei nO 833, de 1995 (Do Sr. Zaire Rezende) 
Dispõe sobre o tráfico de tecido, órgãos e portes do corpo humano
defmindo-o como crime hediondo e dá outras providências.

Projeto de Lei nO 834, de 1995 (Do Sr. Matheus Schmidt e
outros) - Disciplina as eleições de 1996 e dá outras providências.

Projeto de Lei nO 837, de 1995 (Do Sr. Itamar Serpa) 
Cria a ''bolsa de craques" para estimulo da prática de esportes
por crianças e adolescentes.

Projeto de Lei nO 839, de 1995 (Do Sr. Severino Caval
canti) - Profue, em todo o território nacional, a venda de brin
quedos em forma de armas e dá outras providências.

Projeto de Lei n° 840, de 1995 (Do Sr. Cunha Bueno) 
Dispõe sobre os títulos de capitalizaçio e dá outras providências.

Projeto de Lei nO 841, de 1995 (Do Sr. Vic Pires Franco) - Dis
põe sotre a multa a ser aplicada à emp-esa de ,t1mlsp<1te aéreo em caso
de emissão de bilhete de passagem em m1mero superior à capacidade
da aeronave destacadapera o respectivo tred10 de viagem.

Projeto de Lei n° 842, de 1995 (Do Sr. Vic Pires Franco) - Dis
põe sobre a JrOibição de vema de ciganu e de todas as famas de :rro
dutos derivados de tabaco paramenoces de 18 (dezOOo) anos de idade.

Projeto de Lei nO 847, de 1995 (Do Sr. ndemar Kussler) 
Dispõe som a destinaçio dos produtos e sub}rodutos florestais e
dos equipamentos relacionados às infrações à legislação florestal
apreendidos pela fIscalização do Ibama e órgãos conveniados.

Projeto de Lei nO 848, de 1995 (Do Sr. Fhileman Rochigues)
Exonera do imposto de renda das pessoos fisicas os rendimentos que
especifica.

Projeto de Lei n° 849, de 1995 (Do Sr. Vicente Cascione)- Al
tem o art. 137 do Decreto-Lei nO 2848, de 7 de demnbro de 1940
Código Penal Brasileiro.

IV - Pequeno Expediente
FRANCISCO RODRIGUES - Referências ao artigo

"E os outros?", de autoria do General de Divisão Murillo Ta
vares, publicado no Jornal do Comércio do Estado de Per
nambuco.

PAES LAND~ - ImportâtÍcia da dotação de condições téc
nicas, pelo Departamento de Aeronáutica Civil - DAC, pera o
Aeroporto de São Raimundo Nonato, com vistas à fomentaçio do
turismo no PllJ.l@e Nacional da Setra da Capivlll'll, Estado do PiaW.

SALOMAO CRUZ - I:nconsistência da proposta anunciada
pelo Ministro Bresser Pereira, da Pasta da Administração Federal e
RefOllIJ!l do Estadoperamodernização do serviço pI1blico brasileiro.

ATILA LINS - Encaminhamento, à Casa das propostas go
vernamentais de ref011ll8 tributária e ref011ll8 administrativa. Con
siderações sobre a fusio do Imposto' sobre Produtos
Industrializados - IPI - e do Imposto sobre Circulaçio de Merca
dorias e Serviços - ICMS. Solicitaçio de reuniio da bancada da
Amazônia Legal pera tratar do assunto.
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Projeto de Lei nO 828, de 1995 (Dos SIS. Mm:io Reinaldo B. SÁ - Extensão dos beneffcios oriundos W; transposiçio
Moreira e Antônio do Valle) - Dispõe som a complementaçio da das águas <brio Sio Francisco a Municipios da regiio centro-leste
aposentadoria do pessoal da Empresa Brasileira de Pesquisa Agro- do Estado do Piam. Realizaçio de estudos de viabilidade técnica
pecuária - EMBRAPA e do Instituto Brasileiro de GeograflA e Es- para cessio de águas transportadas pela Adutora do Oeste a Muni-
tatística - mGE, e dá outras providências. cipios piauienses situados na Serra do AIaripe.

Projeto de Lei nO 831, de 1995 (Do Sr. Cunha Bueno) _ SEVFRINO CAVALCANn - Conveniência da privatiza-
Acrescenta parágrafos ao art. 49 da Lei nO 6.435, de 15 de jJlho de çio do P<rto do Recife, no Estado de Pem.am1xlco.
19n, que "dispõe som as entidades de previdência pivada, e dá JOSÉ ALDEMIR. - Insuficiência da proposta govemamen-
Outras providências". tal de ref011ll8 tnõutma. Inconveni&.cia da criaçio de emprésti-

• de mos compulsórios e de fundo de compensaçio
Projeto Lei nO 832, de 1995 (Do Sr.Jos6 Carlos LaceIda) FFRNANDO ZUPPO _ Ctiação, pela amara dos DepItados,'

- Acrescenta parágrafo 'Ónico ao art. 10 da Lei nO 8.697, de 27 de de Comissão Parlamentar de Inquérito para investigação do Sistema
agosto de 1993, que "altera a moeda nacional, estabelecendo a de- Fmanceiro Naciooal e da cooduta do Banco Ceotral do BrasiL
nominaçio "cmzeiro real" para a unidade do sistema monetário
brasilerro' ". FEU ROSA - Insensibilidade governamental como causa

da mortalidade infantil no Pais.
PAULO PAIM - Criaçio de frente parlamentar e de entida

des civis e militares em defesa da Previdência Soeial em Municí
pios do Estado do Rio Grande do SuL AmmciQ de apresentaçio de
requerimento de inf011ll8ções ao Ministério da FazendA sobre des
tiDaçio de recursos lIlTCClldados com a loteria, de prognósticos, e
de indicaçio, ao Poder Executivo, com vistas ao fortalecimento
dos trabalhadores dos Coneios. Propósito de análise, em discurso
no Grande Expediente, da demissão de sindicalistas em: Sio Le0-
poldo, Estado do Rio Grande do SuL; " '

AUGUSTO CARVALHO - Necessidade de criaçio, pelo
Govet1lli Federal, de comisslo vinculada à Secretaria: de Assuntos
Estratégicos - SAE - para investigaçio da existência de incompa
tibilidade entre desempenho de funções pI1blicas e a defesa.de in
teresses privados por assessores govemamentais.

PHnEMON RODRIGUES - Descaso do Poder Executivo
no cumprimento das decisPes jJdiciais.

GERMANO RIGOTTO - Razões da adoçio, pelo Governo
Federal, da atual política de lllTOCho no crédito e de juros altos.
Afastamento do Senador Affonso Camargo da Vice-Lidemnça do
Governo no Congresso Nacional.

WILSON BRAGA - Empenho do Ministro Odacir Klein,
dos Transportes, em favor da conclusio das obras de pavimenta.
çio da BR-426, no Estado da Parafba.

sÉRGIO CARNEIRO (Como Uder) - DiscoIdância do
PDT em relaçio às propostas govemamentais de ref011ll8 adminis
trativa e de ref011ll8 tributária. Defesa de maior discussão da pr0
posta do Deputado Luis Roberto Ponte.

DILCEU SPERAFICO - Necessidade de duplicaçio da
BR-277, trecho Cascavel- Foz do Iguaçu, Estado do Paraná.

SALATIFLCARVALHO - Impossibilidade de aproveita
mento da decisão do Governo Federal de conceder indenização às fa
mílias dos desaparecidos politicos, para à tentativa de revanchismo,
diantedo carátergeral, irrestritoe defmitivo da anistia concedida.

V - Grande Expediente
oLÁVIO ROCHA - Vantagens da implantaçio do projeto

da cultura da soja na regiio nordeste do Estado do Pará. Solicita
çio à Mesa Diretora da Casa de Providências para envio de cópias
do projeto para apreciaçio dos Ministérios da Agricultura, do
Abastecimento e da Reforma Agrária; do Planejamento e Orça
mento; do Meio Ambiente, dos Recursos mdricos e da Amazônia
Legal; Companhia Vale do Rio Doce; Companhia de Promoção
Agdcola - Campo; Banco do Brasil SÁ. e Banco do Estado da
Amazônia S.A. - BASA.

ÁLVARO GAUDÊNCIO NErO (Como Líder) - Penaliza
çfu.:> do setor agrícola nordestino em razão da baixa remuneraçio
oos preços pagos aos produtores, dos altos encargos fmanceiros
incidentes sobre o crédito rural e da condiçio climática adversa à
regiio. Import§ncia da continuidade das' obras da BarrageÍn de
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Pelo Sinal, Município de Cabaceiras, Estado da Pamíba, para for
mação de infra-estnltura necessária ao desenvolvimento sustenta
do da região do semi-árido panribano.

ADYLSON MOTTA - Filiações partidárias do orador.
Discordância do omdor em relação ao apoio incondicional do
Partido Progressista Reformador - PPR ao Governo Federal.
Contrariedade ao instituto da medida provisória. Defesa de
adoção do voto distrital e da fidelida,de partidária. Repúdio à
fusão do PPR com os Partidos Progressista - PP e Tmbalhista
Bmsileiro - PTB.

PAULO BORNHAUSEN - (Como Líder) - Protesto
contra afirmações do Sr. José Arthur Giannotti em entrevista ao
Jornal do Brasil.

BETINHO ROSADO - Tratamento diferenciado dispen
sado pelo Poder Executivo na distribuição de recursos pam a
Região Nordeste. Potencialidade da região oeste do Estado do
Rio Grande do Nórte para instalação, pela Petrobrás, de uma
refinaria de petróleo.

. HUMBERTO COSTA - Concepções básicas sobre o pa
pel do estado. Distorções na aplicação dos recursos públicos
em detrimento das políticas sociais do País.

I RICARDO HERÁCI.lO - Descumprimento de determinação
!constitucional classificat6ria do turismo como atividade priC4itária
,para o desenvolvimento nacional. Seriedade e profissionalismono lra
:tamento dispensado ao turismo como fotma de integração do Brasil
no Primeiro Mundo. FOIllllIção da Frente Parlamentar Pró&'Desenvol
vimento do Turismo. Regulamentação de incentivos para o setor pr0

posto em emenda constitucional apresentada pelo orador.
FELIPE MENDES- Contestação, pelo Presidente Fer

nando Henrique Cardoso, do rótulo de governo neolibeml. Re
direcionamento do fluxo de investimento do Estado.

VI - Comunicações Parlamentares
JARBAS LIMA - Tmnscurso do sesquicetenário da Paz de

Poncho Verde. Apoio ao pronunciamento do DeJXltado Adylson
Motta. Necessidade de fortalecimento dos partidos políticos.

MATIffiUS SCHMIDT - Riscos para Federação brasileira
com a centralização do poder político-administmtivo. Razões da
apresentação pelo omdor de projeto de lei sobre o fracionamento
de imóveis rurais.

anca VIGILANTE - Contrariedade à p:etendida reforma
do Estado. Necessidade de criação da carreira de Servidor Público
Federal Estudo elabomdo pela Assessoria Legislativa da Câmara
dos DeJXltados sobre manutenção da estabilidade do servidor pú
blico brasileiro.

DARCÍSIO PERONDI - Importância, para o Ministério
da Saúde, da aprovação, pela Câmara dos Deputados, do proje
to que cria a Contribuição sobre Movimentação Financeira 
CMF.

VII - Encerramento
2-ATOSDOPRESIDENTE
a) Exoneração: Ana Maria Gonçalves de Freitas.
b) Dispensa: Francisco César Mariano de Carvalho.
c) Nomeação: Izabela Camargo Mercadante
d) Designação: Hilton Silva Balieiro
COMISSÕES
3-ATASDASCOMISSÕES
a) Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e In

formática, 14& Reunião (Ordinária), em 7-6-95; 15& Reunião
(Audiência Pública), com notas taquigráficas, em 8-6-95; 1~
Reunião (Ordinária), em 21-6-95 e, 1?- Reunião (Ordinária),
em 28-6-95.

b) Comissão de Educação, Cultura e Desporto, 21& Reu
nião (Ordinária), em 23-8-95 e 22& Reunião (Audiência Públi
ca), com notas taquigráficas, em 24-8-95.

c) Comissão de Finanças e Tributação, 25& Reunião (Or
dinária), em 23-8-95.

d) Comissão de Seguridade Social e Família - Subcomis
são Especial pam Regulamentação dos Planos e Seguros de
Saúde,* 3& Reunião (Ordinária), com notas taquigráficas, em 6
6-95;* 4& Reunião (Ordinária), com notas taquigráficas, em 20
6-95; e 5& Reunião (Ordinária), com notas taquigráficas, em
27-6-95.

e) Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público, 31& Reunião (Ordinária), em 23-8-95.

4 - DISTRIBUIÇÃO DE PROJETOS
a) Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, n"s

36/95, em 1°-6-95; 37/95, em 5-6-95; 38/95, em 7-6-95; 39195, em
12-6-95; 40/95, em 19-6-95; 41/95, em 21-6-95; 42195, em 22-6
95; 43/95, em 27-6-95; e 44195, em 30-6-95.

b) Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e
Minorias, n° 27/95, em 25-8-95.

c) Comissão de Defesa Nacional, n° 27/95, em 24-8-95.
d) Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior, nO

8/95, em 24-8-95.
e) Comissão de Educação, Cultura e Desporto, n"s 26 e 27,

de 1995, em 23-8-95.
5 - REDISTRIBUIÇÃO DE PROJETOS
a) Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, nOs

4195, em 20-6-95; 5195, em 26-6-95; e 6/95, em 30-6-95.
b) Comissão de Educação, Cultura e Desporto, n° 4195, em

23-8-95.
* Republicadas por não terem saído com notas taquigráfi-

caso
6-MESA
7 - LÍDERES E VICE.LIDERES
8 - COMISSÕES

Ata da 123a Sessão, em 28 de agosto de 1995 .

Pará

Olávio Rocha - PSDB; Ubaldo Corrêa - PMDB.

Amazonas

Atila Lins - Bloco - PFL; Luiz Fl'mando
PMDB.

Presidência dos Srs.: Benedito Domingos, 3° Secretário;
Wilson Braga, 4° Suplente de Secretário; Adylson Motta,

§ 2° do artigo 18 do Regimento Interno.
ÀS14 HORAS COMPARECEM OS SENHORES:

Benedito Domingos
Luiz PiauhyHno

Roraima
Elton Rohnelt - Bloco - PSC; Francisco Rodrigues - Bloco

PSD; Salomão Cruz - Bloco - PFL.
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RODCIônla
Expedito Jánior - Bloco - PL.

Mato GI'OIlIO

Gilney Vaana - PT.

Acre
Carlos Airton - I'PR; Rooivon Santiago - Bloco - PSD.

Maranhão

Antônio Joaquim Araújo - Bloco - PFL; Magno Bacelar
S/P; Pedro Novais - PMDB.

Distrito federal

Augusto Carvalho - PPS; Clico Vigilante - PT; Jofran Fre
jat- PP; Os6rio Adriano - Bloco- PFL

Mato GI'OIlIO do Sul

Dilso Spenfico - PMDB; Nelson Ttrad - Bolco - PTB.

Ceará
Aníbal Gomes - PMDB; José Linhares - PP; Paes de An

drade - PMDB; Raimundo Bezerra - PMDB; Vicente Anuda 
PSDB; Zé Gerardo - PSDB.

ParanA

Abelardo Lupion - Bloco - PTB; Affonso Camargo - Blo
co - PTB; Dilceu Sperafico - PP; Nelson Meurer - I'P;

Piaui

B. Sá - PSDB; Felipe Mendes - PPR; Paes Landim - Bloco
-PFI-

Santa Catarina

Hugo Biehl- PPR; Paulo Bornb ausen - Bloco - PFL; Pau
lo Gouveia - Bloco - PFL.

Rio Grande do Norte
Augusto Viveiros - Bloco - PFL; Betinho Rosado - Bloco

- PFL; Laire Rosado - PMDB.

Rio Grande do Sul

Airton Dipp - PDT; Darcisio Perondi - PMDB; 1arbas
Lima - PPR; Julio Redecker- PPR; Paulo Paim - PT; Waldomiro
Fioravante - PT; W'Jlson Cignachi- PMDB.

Panúba
Álvaro Gaud&lcio Neto - Bloco - PFL; Efraim Morais 

Bloco - PFL; José Aldemir- PMDB. I - ABERTURA DA SESSÃO

Pernambuco
Roberto Magalhães - Bloco - PFL; Salatiel Carvalho - PP;

Severino Cavalcanti - Bloco - PFI-

o SR. PRESIDENTE (Benedito Domingos) - A lista de
presença registra o comparecimento de 69 Senhores Deputados.

Alagoas

Alberico Cordeiro - Bloco - PTB; Benedito de Lira - Blo
co~; Ceci Cunha - PSDB;

Está aberta a sessão. . . ..
Sob a proteção de Deus e em nome do Povo Brasilel1'O 1n1-

ciamos nossos trabalhos.

Baihia

Joio Almeida - PMDB; Prisco Viana - PPR; Sergio Car
neiro - PDT; Severiano Alves - PDT; Ursicino Queiroz - Bloco
PfL;

O Sr. Sea:elário pucederá à leitura daata da sessão anterior.

fi - LEITURA DA ATA

m - EXPEDIENTE

Rio de Janeiro
Noel de Oliveira - PMDB.

São Paulo
Fernando Zuppo - PDT.

Minas Gerak O SR. PAULO PAIM, servindo como 20 Secretário procede
Carlos MeDes - Bloco -PfL; Philemon Rodrigues Bloco -, ~ à leitura da ata da sessão antecedente a qual 6, sem observações,

PFL; aprovada.
Espirito Santo

O SR PRESIDENTE (Benedito Domingo,s) - Passa-se àAdelson Salvador - Bloco - PSB; Feu Rosa - PSDB; Rita •
Camata - PMDB; leitura do expediente.

O SR. SEVERINO CAVALCANTI, servindo como 10
Secretário,~ à leitura do seguinte



19946 Terça-feira 29 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Agosto de 1995

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N~ 156, DE 1995

(Do Sr. Gonzaga Patriota e Outros)

Acrescenta artigo 74 ao Ato das Disposições Constitucio

nais Transitórias.

IA COMISSltO DE CONSTITUIÇM E JUS;IÇA E DE REDAçAO)

As Pl8S•• da CAmara doa Oaputad.oa 11 do Senado Fedarel, promulgam

• aeguinta IIM.ode ao texto do Ato dal!S DispolS!;i5.. Constitucio-

na!_ Transitórias:

Ata da. Dlap.aaiçlS•• Conatltucianala Tranai-

t6rJ.••:
Art. 74 - Ficam trenfSreridoa para Q quadro

permanente da Mlniat&rio da JU8tiça, a eeram alocadaa no Oeparta

manto da Polícia Fllrrovliiria Fodaral, oa etuais policiaia Ferrov,!

árioa Fadarais da Reda Ferroviária Federal IJ da C.8.T.U.

JusrIFICAÇAO

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Seçio de Atas

Senhor Secrelário-Geral:

171 assinaturas válidas;
057 assinaturas repetidas;
018 ass;"naluras que nlio conferem; e
001 assinatura de deputado licenciado.

Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de Emenda à
ConstiluiçAo, do Senhor Gonzaga Patriol8 que, "lICfftCallhI um art. 74 ao Ato daa
OIapoalçOes Constltuclonala Transitórias. com a HgU/nta redaçIo", contém núlll8l'll
suficiente de signalârios, constando a referida proposiçAo de:

Brasilia, 04 de agosto d6 1995.

:;
' '7" .

FRANCISC DÀ SILVAC1~ozo
Chefe r

A Emenda em foco, tem B rinalidllda da ade

quar oa art. 21 inciso XIV, 22 inciso XXII q 144, ita. IIt, §:31:2

da eon.ti tuiçlo Federal, poia o OPFF, continua sa", contar, co", o.

policiais rarroviiírioa, davida ao vInculo dos ~.SIJlOS ainda saram

da. Admlnlatr.ç15•• Ferrovl'rl•• do Ministir.!o doa Tranaporta., o

correndo um hiato, devido 8 oml!1slo no Texto Constitucional r

pois 9 masma nlo prevau O aproveitamento dos Policiaia rerro

'dirias na transror",.d. InstltuiçAa, portanto, 6 imperioso

qua, atravia desta Em.nda, corrija-s8 8ssa acofalia no Slete-

'I. Nacional d. S.g~ranç. Pública.

A Sue Senhoria o Senhor
or. MOZART VIANNA DE PArvA
Seentlãrio-GlIral da Mesa
NESTA

aDftIDASl !lI
unnDU. 1

"l~G'SL.J..çlo CITADA. ANEXADA PEU
COORDENAÇJ.O DE ES'l\JDOS lEGISUTlVOS.eeDl"

CONSTITUIÇÃO
.....................................1.988 .

TlruLo 111

CAI'Inn.o Ir

DA UNIÃO

.~~.;.;:~~~;~.~~~; : .

. I .- ~nler relações com EstMos estrangeiros e panicipar de organizações
\InternaclOnals;.........................................................................................
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XIV - organiur c manter a policia federal. a policia rodoviiriJI c a fenoviiria
federais, bem como a polícia civil, a policia militar c o corpo de bombeiros militar do
Distrito Federal c dos Territórios;

Ar!. 22. Compete privativamente à UniIo legislar sob",:

1-di",ito civil. comen:iaI, penal. pl'OOCS5UOl, eleitoral, agririo. marltimo. aero
nàutico. espacial e do trabolho;......................................................................... _-_ .

XXII - competência da polícia faleral e das polícias rodoviàriJI e renoviària
federais;

TtruLo V

DA DEFUA DO EnADO E DAS IN!<ITnJIÇõES DEMOCRÁTICAS
...............................................................- - .

CAPlnJLo 111

DA SEGUIlANÇA Pt'!BLICA

Art. 144. A..gurança pública, dever do ~5ta;do- di"'i.to e ~nsabilidade de todos,
" e.en:ida para a presen'8Ç50 da ordem publIca e da incolumIdade das pessoas e do
P.l!~~~!!i~!.~!~.~.s.:efl.l!!~!~~~: .

UI - e.en:er as funções de policia marltima. a""," e de fronteiras; .

·········§i~·ÃP;;lki~r.~i;;~·icde';..i:6;8i~·~~~~;,j~:CSiroi~~énlCãriê[r.::.
destina.... na forma da lei. ao patrulhamento ostenSiVo das felTOVlas rpleralS.

....................... ~ _ •••••••• 0_ •• •••

ATO DAS DIsPOSIÇÕES CONsrrrtJ('JONAIS TRANllffÓRIAll

·,~Ãrt.·;3.·N~·~~·&;F~.;;k;&;ci;lde·E.;;;~~;~·.;i;,·;,;;;kd·;;;~tiii~~·~·
instrumento previsto no inciso V do art. 59 da COnsutUlçIG.

:~:::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

PROJETO DE LEI N° 180-A, DE 1995
(Do Sr "Paulo Bernardo e outros)

E.t.~l.c. noraaa para a raalUôll;io da. eleiçõ•••0

nlclpal. d. 3 da outubro da 199' • di outra. provld!n
el..... Pendente de parecer da coai••ão da COMUtu1cio
• J~t1ç. 11 d. Redaçio.

(PAOIE'l'Q DE LEI NQ 180. d. 1995. tendo apenaado o d.

n9 6JC., da 1995)

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

DlSPOSIÇÓES GERAIS

Art. I·. ~ eleiçõea para Prefeito.. Vice-Prefeitos e Vereadoll:S seria reaIizadu,
simuIlaneamente em todo o Pois, no dia 3 de outubro de 1996.

Pari;ra1i> único. Na mesma data seria realizadas eleições para Prefeitos, V.,..
l'nlllto6 e VoreIllo<eIllOI MuIli<:ipios que venham ser criados at" 31 de du..emIxo de 1995.

Art. 2". Nos rrmücipios com mais de duzentos mil eleitores, seria COOIideradoI
deitoI o Pre&ito e o V.,..Prefei\o com ele registrado que obtiverem a maioria abooIuta dos
voCoI, nIo ClClIIll'llIado os~ branco eos nulos.

1 § 1·. Se noMum candidalo alcançar maioria absoluta na primeira votaçio, far·...
__ olciçIo no dia 1S de novembro de 1996. concorrendo os dois candidatos mIÍI VDtadoo e
oooaidlrando-oo olaito aquàe que obtiver a maioria dos votos vilídos.

§ 2". Se _ de reolizado o seaundo turno ocorrer morte, deoitt&lcia ou
iIIlpecIímaIto lepI de CIIldicIato a Prefeito, concorrerá o vice com ele registrado, cab«Ido ao
pKIido ou c:oIipçio a eacoIha do novo caodidato a vice-prefeito para compl<W a cbapL

§ 3·. Se~ em segundo lugar mail de um candidato com a mesma volaÇIo,
quaIiIIcar-.t o mIÍI idoso.

Art. 3·, A poIN do Prefeito, Viee-Prefeito e Vereadores eleitos llOI termoI delta
!Ai. _..-no dia 1· dej&Dliiro de 1997.

Art. 4·. NII eIeiçlla rderidu nos artigos anteriores será aplicad& a tepIaçIo
lIIeltoraI vipatt,~ u reaw especiail estabelecidal neIIa Lei,

DO REGISTRO DE CANDIDATOS

Art. 5'. Nu eleiçllts propotciohlli, para o clkuIo dó qllOClalte eItltolaI,~.
_ ViIidoI lIpeIlU OI VoloI dIdos • candidatOI regulannente inscrilos • .. leaoadM
panidiriu.

Art 6° Poderá panicípar das eleIÇões previstas nesta Lei o Partido que, até j de
outubro de 1995, tenha obtido. junto ao Tribunal Superior Eleitoral, rcgistr0vJefinitivo ou
provisorio. desde que, neste ultimo caso, conte com pelo menos um repr~tarite titular na
C~ara dos Deputados, na publicação desta Lei. _.~"

§ 10 Até cinco dias a contar da data da publIcaÇlõ desta Lei, a Presidência da
Câmara dos Deputados informará ao Tribunai Superio(Eleitora.l o numero de Deputados
Federais integrantes de cada bancada panidária naquela data.

§ 2·. O Tribunal Superior Eleitoral até 31 de dezembro de Ii9s divulgará a relaçio
dos partidos aptos a registrar candidatos proprios as eleições para Prefeito. Vice·Prefeito e
Veresdores.

Art. r É facultado aos Partidos Políticos celebrar coligações para O, registro de
candidatos à eleiçio majoritária, ou, $imultaneamente. a eleição majoritiria e proporcional.
desde que, neste caso, 05 partidos integrantes sejam 05 mesmos.

§ 1·. A Coligsçio terá denominaçio própria, que pode" ser a junçJo de todas as
siglas dos partidos que a integram. sendo a ela atribuídas as prerrogativas e obrigações dos
Partidos Políticos no que se refere ao processo eleitoral.

§ 2·. Na propJi&llda para a eleiçio majoritiria, a coligsçio usari, obtigatoriamente,
sob sua denominaçio, as legendas de todos os partidos que a integram, na prop~ lWl
eleiçio proporciotW, cada partido usará apenas sua legenda sob o nome da coligaçio.

§ 3". Havendo coligaçio. para os efeitos do artigo lOS do Código Eleitora1, os
votos de legenda serIo somados apenas para a eleiçio dos candidatos mail votadOI do
respectivo partido, e, havendo sobra in.<uficiente para eleger mIÍI um caodidato esta terá
aproveitada para eleger o mais votado dentre os partidos integrantes.

Art. 8". Na formaçio de coligações, devem ser observadas, ainda, as seguintes
nonnu:

I • na chapa da coligaçio podem ser inseritos candidatos filiados a qualquer partido
polltico dela integrante;

U • o pedido de R:gístro dos candidatos deve ser subscrito peIo1 Presidentes dOI
Partidos coli&&dos ou por seus Delegado.. ou pela maioria dos membros dos respectivos ÓfIII'lI
executivos de direçio;

UI - os Partidos integrantes da Coligaçio devem designar um r~e, que
terá atribuições equivalentes às de Presidente de Partido PoIitico no trato dos interesses e na
rcpresentaçio da Coligsçio, no que se refere ao processo eleitoral;

IV • a coligsçio será representada perante a Justiça Eleitoral pela pcuoa designada
na forma do inciso lU ou por at" tris Delegados indicados pelos Partidos que a compõem.

V - celebrada a Coligaçio os partidos que a integrant plSlllD a funcionar corno um
Ú1Úco Partido durante o processo eleitoral no relacionamento com a Justiça Eleitoral e no trato

de interesses interpartidários.

Art. 9" As normas para escolha dos candidatos e parafo~ d~ coligações serIo
estabelecidas no Estatuto do Psrt .poderá r&lê·lo de forma I1lI1S reslnova do que no art.
S·. desta Lei.

Parágrafo único. Em caso de omissio do Estatuto, caberá la órgio de Direç10
Nacional do Partído estabelecer as normas. que se refere este anigo. publicando-as no Diário
Oficial até 2jle abril de 1996.

Art. IO·.~A eoéolha dos candidatos pelos Partidos Politicos e deb'beraçlo sobre
coligações deverio ser feita no período de 2 de abril Ité 30 de maio de 1996, lavrando-.. lta em
livro aberto e rubricado pela Justiça Eleitora1, podendo ser utilizados 01 já existentes.

Parágrafo Ú1Úeo. Para efeito do di'posto neste artigo os Partidos PoIiticos poderb
utilizar gratuitamente as escolas públicas ou Casas Legislativas, responsabilízando-se por~s
porventura causados com a realizaçio do evento.

Art. 11. Para conco"", u eleições previstas nesta 1.<i, o candidato deverá estar com
a sua'6IiJçIo deferida pelo respectivo Partido, até trinta dias após a sua publicaçio. e o~razo de
domicilio eleitoral no Municipio " de um ano antes do pleito. ~

§ I·. Considera·se deferida a 6IiJçIo partidária com o atendimento das regras
estalUlirias do partido respectivo, cabendo ao órgio da Justiça Eleitoral proceder às devidu
anotações. ressal"'dos os direitos de recurso;

§ 2·. No caso dos Municipios cmuol até 31 de dezembro de 1995, o domicilio
eleitoral será comprovado pela inseriçio nas Seções Eleitorais que funcionem dentro dOI limites
territOriall do novo Municipio.

§ 3·. Havendo fusio ou incorporaçio de partidos após 3t de du..emIxo de 1995,
.... coosiderada, para efeito de 6IiJçIo partidiria, a data de filiaçio do candidato ao partido
originirio.

Art. 12. Cada Partido poderá registrar caodidatos pará. Cimira MunIcIpal até o
número de lugat"e!la preencher.

PsriQral'o ÚllÍCO. No caso de Coligaçio, indepeudellt_ do 1Illmoro de Partidos
que a integram, esta só podati reg;atrar candidatos até uma """ • meia o número de luproe a
p~, observado, para cada partido o limite estabelecido no caput.

Art. 13. Os Partidos PoIiticos e Col1pções solicitarlo '1ustiça Eleitoral o reptro
de lIellI Candidatos até .. detenove horas do dia 9 de junho de t996.
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t r. Na lip6leoe doa PII1ido ou CClIipçIo 010~ o rqjstro de .....
......... _ poderio lizII.Io perIIIIe a JUIIiça EIeitonI _ quanIIlII e oito boru ........
ao__do pnzo preYÍSlO 00 'CIJIUI' c1eIle ortiao.

c) JIIVY& de fiIiaçIo ponidiria;

d) eenidIo filmecida poIo CaniIrio E1eiIonI de que o c:andidaIo é eIeiIor 00
lIUIiclpio ou ........... iDIcriçIo ou ............ de doIIIicIIio Ilé 3 de 0UlIIbr0 de 1995,
Olho01_JlIW'ÔIIGIIIO t r do IR. 11.;

•) eenidIo de quiliçIo eIeiIonI;

f) cIecIançio de ....... lIIiIIeda peJo CIIIlIidaro, com OI roopedÍVOI YIIores
lIuIIizIdoI;

1Il eenidIo pela quo\ .. WI'iIIque _ o CIIIlIidaro 00 .... doa cIireiIo po\IlicoI
filmecida poIoa EIcrivIeI criaIiaIia • eIeiIaniI dae-ou _ CIJlÕIIiI pela repaniçIo que
.............. daa.-çOeacrillálil redoI'IiI, .........eIeiIonI;

t ". o Juiz, cao ...... '*'"""rio. obrirt pruo de _ e duas boru para
diIilJIaciu.

T.....;

t ". o pedido de..puo dewwialbuldo com OI ~

a) c6pia, ..-icoda pela Justiça EIeitonI, da lia a que o ortiao 10';

b) lIIklrizaçIo do CIIIlIidaro em cIocua.-Ilo com a lIIiDolun recoabocida por

§ 4', É vedada a substituiçIo pelo mesmo candidato, ainda que entre o ato que Iba
deu .... eo pedido de substituiçIo teoha havido I intermediaçlo de OUIIO CIlIdidato.

An. 16. Se OI órgIoI nunicipais se opuserem na escolha de cmIidatos ou ..
cIeIiIMnçIo lO1lre coIipçéles .. diretrizes legitimameme estabeIecidu peIoa 6rJIIos superiorea
do partido, _ poderio, OOI'ermos do respectivo estatuto, aouIar tais c!ecOOea. 01IlOl cIeIaa
deconeutea.

tiO. EstIo sujeitos ao c:ancelamento do registro os c:andidatoI que, 1116 a data da
eIoiçIo, fotem expuIaos do partido ou que durIIlle o processo eIeitonI, infiilIirem o-.
_ do .... partido, ou diretrizes a que se refere o 'CIJIUI' d.- ortiao, em proceIIO no
quo\ seja usegurada ampla defesa e sejam observadas .. normas estalUliriu.

t r, o CODCeIamento do resistro seri. decretado pela 1UIIiça Eleitoral após
aoIieitaçIo do Pattido que registrou o caodidato,

An. 17, A Justiça EIeitonJ diJciplinad I ideutilicaçio doa Partidos • .....
~osno processo e1ei.oral.

§ .', Aos Partidos fica assegurado o direi.o de man.er os~ Ilribuidos. sua
..... OI eleiçJo lIllerior, e ao candidato, nessa hipó..... o direi.o de roamer o ..:-o que
Iba foi Ilribuido na deiçio lIllerior para o mesmo cargo,

§ 2', Os caodidatos de ColigIÇOes, nas e1eiçOes majoritárias, serIo reptrados com
o ..:-o da legeoda de seu Partido, e, nas eleições proporcionais, serIo inJcritos com o
..:-o da série do respectivo Partido

An. '4. O CIIIlIidaro • eIoiçIo praporcionoI, 00 pedido de rqjstro iDdicori além do
leU __ COIIIJl\eIo lIIIiI trta opçeeo de _ que poderio ... o pnIlOIIIe, lObreoome,
......... __ ........ opeJido ou __ pela quo\ é lIIIia coahecido, deIde que 010 ..
...... dúvida.-a ... ideaIidade, alo _ o pudor, e 010 seja ridículo ou
........ 1IIIIICioaIIido em que ordem de pnlirtncia deseja .

t ". Verificada a 0Clll'I6lcia de bomoaimia, a JUIIiça EIeitonI procederi lIeOdeodo
ao ........

I . ao CIIIlIidaro _ .. data da pubIicaçIo delta Lei tIIeja ......... lIIIIIdato
e1olM> ou o ..... .....-cido IlOl úIIimos quIInl lIIOI, ou que _ IDOIIOO pruo teoha
-ndo em eIoiçIo com ... doa _ por ele indicadoa, ... deIilrida a ... utiIizIçl'J 00

....... 1lcIIIdo....CIIIdidaIoo iaIpedidoa de &zer JlRlPlIIIIIIda com'" IDOIIOO oome;

D • ao CIIIlIidaro que por ... vida poIitico, lOCiII ou ptUliIIioaI/ seja identilicado
por .... dadc -. deede que UIim o llOlII(IlOft, .. deferido o ..puo com esse nome,
""-wdo o cIiIpooto .. perlC filiai do inciJo 1IIlCrior.

IV • em .. tntando de CIlIdidatos cuja homonimia 010 ..I raoIva pela regras dos
iDciIoa anterionI, I Justiça Eleitoral noti&cá-lo-as para que em dois diu cheguem I acordo
lO1lre os roopedÍVOI_ aserem lIlilizIdos;

V • 00 cuo do inciso lIllerior, 010 havendo acordo, a Justiça adotará o critério da
ordem ClOIIOIósica deferindo o uso do nome àquele candidato que em primeiro lugar requereu o
repuo.

§ r. A Justiça Eleitoral podert exigir do candidato prova de que é conhecido por
cIetermiIIada opçIo de nome que teoha indicado, quando seu uSO puder COIII\mdir o eleitor,

§ 3', A Justiça EIei.oral organizari, pari auxiliar os escrutinadores na apuroçIo, e
pubIicarO. llIi o dia I' de selembro de 1996, ....... li5l..,

, • a primeira, ordenada por partidos, .m I relaçlo do. respectivos candidatos em
ordem lIIlIIéricI, com .. trà varilÇÓel de oome correspondent.. a cada um, na ordem escolhida
peJo c:andidaIo;

n • a leJIUIlda, com indice ooomistico e organizada em ordem alfabética, nela
COlIIlIIldo o nome completo de cada caodidato e cada variaçio de nome, também em ordem
allibetica, --..da respectiva legeoda e ruimero.

§ 4', Ao decidir lO1lre os pedidos de registro I Justiça EleitonJ publicará
o1lriptotiao8U u variaçôes de oomes deferidas aos candidatos.

§ 5'. A JUIIiça EleitonJ indeferini todo pedido de variaçio de nome coincidente
com _ de cmlidato a~ majoritiria.

An. 15. É facuItodo ao pII1ido ou coIigaçio substituir CIlIdidato que venha I ser
COIIIidendo ineleIJivoI, que renunciar ou falecer após o termo filiai do pnzo do registro ou
aiada que tiver .... rqjstro iDdeferido ou cancelado.

t I', A escolha do substituto fIr·.... na forma estabelecida 00 Estatuto do Partido I
que~ o substituído, devendo o resistro ser necessariamente requerido lIé 10 diu
COIIlIdoa do &to que deu orisem • substituiçIo,

§ r, TratIlldo-se de eleiçlles majoritárias, se o CIlIdidato lbr de coIigaçio, I

lIIbaIituiçIo cIeveré ... feita por decislo da maioria absoluta du Comialles Executivas dos
pMlidoa coIipdoa, podendo o subItituto ... filiado a qualquer partido cIeIa intesrante, desde
que o peilido ao quo\ jlIIteDCia o subItituldo .-.nc:ie ao direito de preferfDcia.

t l', Nu I\eiçl)es ptOporCionais, a substituiçIo só lO efaivará lO o novo pedido,
com a observIDcia de todu u formalidadaI exi", para o f'OIistro. lbr lJXI'Senlado lIé
_diu_do pleito.

DAS CÉDULAS ELEITORAlS

An. 18. As cédulas oficiais para .. e1eiçOes reguIamentadu por _ Lei. serIo
coafeccioaadu SO(JUIIdo modelo..JProvado pela Justiça Eleitoral, que u imprimiIi, com
excIuoividade, para cIistribuiçIo .. Mesas Receptoras. A impressIo seri. feita em papo! bnnco e
opaco, com tipos uniformes de letras, números, legendas e símbolos que permitam ao eleitor,
que _ diliaddades para a leitura de nomes, identilicat e assioaJar os cmIidatos de sua
preferfDcia.

§ I', A pane esquerda da cédula devm corr..ponder à e1eiçio para Prefeito... I

direita,' eIeiçio para OI V..-Iores. '

§ r, Os candidatos para I e1eiçJo majoritária serIo ideatificadoa peJo oome
iDdicado; ..:-o • Iegeoda e olmbolo do respectivo Partido ou dos Partidos que iatetInm a
CaIipçIo • deverio figunr OI ordem determinada por soneio,

§ 3'. A iodicaçio do oome a que se refere o parisrafo lIIlerior cIeveré _ feita 00

pedido de f'OIistro. observado o diIposto na pane final do 'caput' do artigo 14.

§ 4°, Para u eleiçlles reaIizadu pelo sistema proporcional,a cédula tett espaço para
que o eleitor escreva o oome ou o número do CIIldidato escolhido, ou para asainaIar a .....
do Partido de ... preferàIcia.

§ 5', N.. e1eiçõeo em SO(JUIIdo turno, aplica-se o diIposto 00 parisrafo r deste

DA FISCALIZAÇÃO DAS ELEIÇÕES

Art, 19. É defeso ao Juiz E1ei.oral nomear para a Mesa Receptora, Turma ou Junta
Apuradora, fiscais e delegados dos Partidos Pollticos, ou menor de 18 &001.

Art, 20. É vedada • puticipaçlo de pareut.. em qualquer snu ......... M....
Turmà ou JutIla Apuradora. ou de s<tvidores de urna mesma repartiçlo púbIic:a ou empresa
privada.

Art, 21. Os eleitores oomeados pars compor .. M.... Receptoras .... no dia
seguinte ao da e1eiç1o e ao do eventu&l segundo turno, dispensados do serviço _ pftjuizo do
salério, vencimento ou qualquer outra ventagem, mediante comprovaçio expedida pela Justiça
E1eitonJ.

Art. 22, A escolh. de fiscllÍs e delegados pelos Partidos ou Coligações, 010 podm
recair em quem, por nameaçAo do Juiz Eleitoral, ji faça pane de Mesa ReceptOI'I.. ou em menor
de dezoito anos.

§ }', O fiscal Poom ser nomeado para fiscalizar IMis de uma SeçIo Eleitoral, no
mesmo loca! "de votaÇão. mesmo sendo eleitor de outra Zona Eldtoral, porém seu voto será
admitido somente na Seção de sua inscrição,

§ 2' As credenciois de fiscais e delegados serio expedidas, exclusivamente pelos
Partidos ou Coligações e n10 necessitam do visto do Juiz EleitoraJ.

§ )0 Para efeito do disposto da parâgrafo anterior, o presidente do Partido ou
representante da Coligaçio deverá registrar na Justiça Eleitoral o nome das pesIOU lUtOrizadu
I expedir as credencias dos fiscais e delegados.

Art. 2). Fia. vedado aos JUizes que sejam partes em llÇÕeS judidais que envolvam
candidatos as eleições de 1996 participar de qualquer das fn..o;es do procew> eleitonJ nos
diversos pleitos de que trata esta Lei.

Art, 24, Os Partidos e Cougações poderio fiscalizar todu as f.... do processo de
votaçJo e apuraçio nas eleições, mclusive o preenchimento do Boletim. de Uma e o
processamento eletrônico da totali.za.;ão dos resultados. sendo-Ihes garantido o acesso
amecipado aos programas dc computador a serem utilizados na apuraçlo,
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t \'. OI cIae l'IIlidae • CoIipQllee ..ao poIic:iaaedae • .-
diIdIll:ia alo _ da ..... Apundon, da lIIOdo ... ,.,- obooMr
.......... lIMnura da~ • Ibonura e .......... du cédulu e o IX' 7 j' _ do
boIoIia.

t 2". OI lrIbeIboo da lpII&lIIo alo podarto .. neIizIdoI _ lIje dado
........--ao __....... -.ior........ OI ~ ...

1ft. J47 do C6díIo EIoíIadI.

t 3". O alo lIIIIIIiI.-o ao __.. t \' ......~ do ....... da
.................._da .........

t~. No .... da 1Iono. _ do "It' cIae.....- da
..................... 0· O Panido ou CoIipçIo podari.- .......... '
• 1 1 __''''EIIiIIInL

t 5". OI _ ao pIoiIo podarto __ próprio da

.........~ cIae .....-dallldilaria
da --. ----;.o E1IitonI. ....-..o. ..-w-. 01""'-
da • .... r OI _ dadoo.r It"'_ do __ a6:íoI da
~ .lOlIIiaçIo.

Ar!. 25. OI ÓI\IIOI -.... do .. , da dadoo 110
alIripdae • rar- ........ ou caIipçlIoo, ..__da ao Juiz

-... c:ópiaI cIae dadoo CllIIIidae emllllÍO ........... do ...' , pon:ioI da cada....
An. 26. O 1lolelim da Uma, QIjo modelo ..... aprovado pelo TribuaoI Superior

EIoiIonI. __~ OI~ cIae c:andicWos concocrenIfI.

§ I'. O Juiz Preoidonle da IlIIII& Apundoro é obripdo • entrepr &OI porticIoI
_ ao pIoiIo ou c:oIipç4eI. e ..... respecliwo deIepdos ou fiscais ..-.dos,
<ópi& do 1lolelim de Uma, RIo o lizendo. incon'er* na pena preYÍIlI no In. 310 do CódíIo
EIoitonI, ........~e.

t 2". A.lnIIKriçIo cIae .-.IIadoo apundoo ... boloIiol davert _ feiIa ..~
da 8Ic:IiI, ...................... doi porticIoI e coIipç6eo. que, 10 fiaaI do .........-.. do
boIelim, recoIJerIo jmMj••_ exempIor icWaIico. expedido pela llIIIIa EIeitonI.

t 3'. PIra OI fiai do diIl'OllO 110 poríplb ...ericlr. cada pIrtido ou coIipçio
............ dois .......-.h-. EIoitonI, fUncionondo um de cada ....

§ 4". O rucuaIIo, doaorNaodo bonIo. ou qualquer ouuo tipo de popoI utiIizIdo
pelo Juiz ou ....... -*"" da 1_ Apndora, RIo pocleri ocnir da COIIIIIIIa pooIerior •
lIl'ftÇIo~.h-.1OlaIízIdora apundon·de...-

Ar!. 27. O Juiz Pteaidoale da IUIlI& Apundoro é obripdo • rec:ontar • uma QIjo
.......... ...- .. 1lolelim iDcaiaI:icWncia com o ..m.o da .- ou ..........
........... com OI dadoo ollâdoa ao _ da opuraçIo.

Pori&nlb Úllico. 00 TribwIois ResioftIis EIeiIonis tamWm 110 obripdoo •
................ da __ ... OI ClIldidatoa ....-...... boIeIiao de uma
ia . °I ••

An. 21.~ da c:oaduir • expediçIo do BoleIim de ApuraçIo, o Juiz • os
.-.IlIoe da h-. alo podarto P. ... opunr • uma sul>Ieq-. lOb pena da iDcomr 110

criIIIa pnWlo 110 In. 313 do CódiIo EIeitonI.

Ar!. 29. C PanidoI e CoIipçileo, por _ ..... doIepdoo
.......... cndoaciadot, e CIIIdidaloo, pncedor • iJauçIo cIae ÍIIlSpOSIOI.
_lIpIIIIÇIo,juauDdo, pore _. <ópi& do boIecim nlaIiWJ .1IIIIl ..........

Pori&nlb único. N. Iipóle. da obleoçIo do n6rido
.~ cobert ao iadiceçIo cIae dadoo~
...... da _ • da lfÇIo uaidade da &donlçIo e iadiceçIo da eopóicio da eIoiçIo, .,
lIIIjorídria ou pcoporàaaoI - o lqIo da 1UIliça EIoitGcII ..... o quo1lbi iaIerpooto o'
_ -.-...........-açIo do....,.a;.o 1lolelim da Uma.

Ar!. 30. A~ RIo recebida pela h-. Apundoro pode ..apr-.da, em
..... e oiIo bano, ................ da decIançIo de cIuu ao Tri1luaII RflPoaII
E1oiIonL

.......... único. O TribuooI decidid PObre o~ em ..... e oito.
......... o Ac6nlIo OI pn\pria _ da~ e trIIImIiliIIdo jmMj.__ .1_
via..ou fioc, o iabiro '-da decido e da ÜII\lUIIIIÇIO.

Ar!. 31. O Pteaidoale de h-. EIeiIonI ... cIeixIr da ....... ou ........... nullU
de opuraçIo. prote5lOs. ou ainda, que impedir o exen:icio ele fiSCllizaçlo pelos Partidos ou
CaIipç6es. davert ser imedialamome afulado. além de raponder pelos crimes previSlOS no
CódiIO Eleitoral.

An. 32. 00 municipios com mais ele uma Zona EleitoraJ. • apunçIo dao UIDU
COIiiljlOiideulcl. cada uma ..... realitada em locais dislinlos.

DA ARRECADAÇÃO E DA APLICAÇÃO DE RECURSOS NAS
CAMPANHAS ELEITORAIS

Ar!. 33. Ao dapeuo da c:ampIIIha eleitoral _ reaIizadu lOb • raponubiIidadc
doi porticIoI ou de ..... candicIatos. e por .... popa, imputondo-se oolidariedade ao pIrtido DOI
_ pnIicIdoa por ..... c:ondicIuos.

An. 34. A1é cinco diu Úleis apóa • acolha de ..... ClIldidatoa em COIMOÇIo. o
ponjdo COlIIIiluiri C FIIIlDCOÍrOI em cada nuIicipio em CjUf teall& ClIldidatoa com •t- lIaaIidade de recunoo eaptici-Ioo nu oampaabu-

§ ". Os Comitas financeiros devem ser compostOl por cinco membtoo deetre
fiIíados que nio estejam concorrendo I cargo eletivo. um dos quais ..... designado preoideIIte, •
outro. tesoureiro

t 2". Os Comit& Fmm:eiro. serIo registrados penIIle .IUIliça EIeitora!.

Art. 35. O candiclato • cargo eletivo fitá • adtoitUtraçIo 6Dadceira de ... pn\pria
compotIIIa diretamente ou por pesaoa designada. utilizando recunoo que lhe se;- __
pelo Comité, recunos próprios ou doaçéles ele paaou lIJicu ou jwidicu, .. tm- • DOIlimita fIlIbeIecidop _ Lei.

........,. alce. Em qualquer hip6t.... o candicIato é o único rapoeai>oI ...
........... dao~ fiDanc:eúou • comabeis referentes .... COIIIf""ba. deveDdo _
todoI OI~ e o balanço fiaaI soziDbo ou • se for o caIO. em """""'" _ o t-.iro
que teaIIa _ pata ... tarefa.

Art. J6. Os Coroitas FIIIlDCOÍrOI devem _.~ • c:oda dia 15. •
1UIliça Eleitora!~ de receiw • dapeuo referentes • cada oompoaba pore cada.-dao
eIoiçlleo ........ _ Lei e um balanço fiaaI até o dia 31 ele outubro da 1996.

. t \'. No caIO ele o candicIato díIputar eIeiçIo em ......-. o "--1I0oI~c:ampoaba. até qum. diu • com. da dota da reoIiDçIo da-. pIoiIlI.

t r. '() candidato QIjo baWate RIo for _ na dota pteYiIta .
panipaçIo no horirio eIeitoraJ gJatuito no ridio • na teIeYiJIo até que ....-n- pr-.açIo
de COIIlaI.

Art. 37. O Comité FUIlDCeiro _ estabelecer tm- • ptUD da~
pelos candiclatos. dao~ exigidu por esta Lei.

t \'. AD ..-u~ dos CIIIdidaloo, o COIIIid_:

1- CIIli&ar-oe de que _ pelo candicIato;

B - cenilic:Ir-oe de que lOdu u~ ....... por-/,Ai;
w - .eril\car se os _ decIaradoI pelo candicIato como tendo sido rocabidoatIa"" do próprio Comité conferem com ..... próprios reptroo 6aaaceiroo eCOIàboiI;

IV - resumir uj~ em baIaDcotes. de fotma I apr-.r --.....m.
COIIIOtidado dao c:ampanhu ele lodos OI candiclatos.

V - encaminhar • lustiça Eleitoral os~ com I prataçIo ele COIIlaI cIae
c:ondicIuos • do próprio Comité, de fonna ordeoada que permita ti~ dao
~ assim como idedtificaçio de~ e tmIJlIÇiles efetuIdu.

Art. li. Os~ do Comité F-.coinl devem _ eIoboradoo da aoanIo _
OI • ..~ de c:ontII>ilidade apnnoadoo pelo COlIIOIbo Federal da CoatIbiIidado,
e ,:::r.:" por pn>6ssiona1 habilitado.

ParqnI. lÍaIce. Os~ devem _ UIiDadoo~ pelo preoideate do
CcJmitj e pelo respectM> tesoureiro.

Art. lf. Em..-o &OI~ devem _...-....:

I - OI extnlOI dao coow baDcúiu abertu pelo Comité e pelos CODdidIlOI pore •
~ cIae recunoo 6aaaceiroo utiIizadoI .. c:ampaIIiIa;

B - rWçIo de lodos OI documentOl c:omprobatórioo dos pIlOI ........:

m - relaçIo doi doodoreo ele recunoo tiDaDl:eiIoo, com _ ~ •
iadiceçIo doi respecliwo~ ele reptro ao CadutIo de Peoaou FiIicu do MioiIt*io da
Famsda;

IV - rWçIo de todoo OI bana e lfI\'ÍÇOI doados ou cedidoo rempora__ pore
.... c:ampaaba do candicIato. do pIrtido ou da c:oIipçIo. por ..... 8Iica OU juridico, em
.....;a apoatado o wlor ele morcado estimado .. dota de ... doeÇIo ou _ .

t \' 00 ClIldidatoa • CClIIIdI FIIIlDCOÍrOI ....--to • efoa-.çlo
.........c:oa_obotáillotl~.. de .... preotoç<1eo ele c:oatu aú cinco lIIOI apóa • pclUI cIae CIIIIIIidatoa .......

t r Doaçlleo feitep diretamente nu c:oatu da -w.. e CIIIIIIidatoa dewdo ..idantilIcodu por sui& ele depóoito . . fbmec:ido peju~ _ OI .... _ o
....... do doIdor • _ IIÚBWOr~ \lO Cadutro de "- FlIócaa do MiaiIl*ôo da
F........

t J' Ao iIlItiluiçGes baDcúiu fonler:erIo -m-a • partidca pclItic:oo •
candidaloo. rWçIo 0ilIIIiaaI de cIoadores com u~ acm.~

Art. 4t. A. lUIliça EIeiIonI fitá o ...- da preotaçIo da cIae ponidoo •
~ '*-. c:oda eIoiçIo, dewado 'IOrilicor e _ • ....-
lIIl'-.çIo dao ........

t \'. Recebido o balanço fiaaI, PObre ele se lIIlIIifeotIrá o luiz EIoitGcIIlocaI ...
pIlICfdori ... - -.noo • wrific:açIo da rquIaridade ...... lIIl'-.çIo dai
........ '- como do tIeI registto da lllIl'IimoIIlaç 6Doaceira, cIae • da .....cIae .. c:ampaaba eleitoral.

t 2". Pan ..... OI .... de qIIO tnla ... aniIo. • 1>*iça EloiIonI podari
...... lé:aic:oI do TribuaoI de COOW da UniIo. doi EIladoo, do DiIlrilo FedIIlII ou cIae
Muaiápioo, pelo tempo ... for neceuírio.

. I. J' '. A lustiça Eleiloral poderi. sempre que julpr .-..no. ..........
~e u UISliluiç6es fuwIc:eiru o. extraio•• col1lpnWlllle de mcMmoataçIo 6Dadceira
dao c:oatu referidu ao inciso I do In. 39 bem como determioar diJiPaciu ooceaíriu •
~ de informaç6eo ou ao _o de ineaularidadeo .......... _ ....................

t 4". Os balanços finai•• que se ref.... este artigo devem _ eocaminIIadoo peIoo
Coroitas FIIWICCiros do pIrtido &OI luizes Eleitorais dos respectiwo rmusic:ipios. dfteado _
~ aú oito diu antes da diplomaçio do. e1eitOl.

Art. 4\. Cada candiclato • cada Comité _ abrir uma <:OOla boncória eopec:illce
pore '"lIiJtrar todo o """'"'-o fuwx:eito da campanba.



19950 Terça-feira 29 DIÁRIo DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Agosto de 1995

DAS PESQUISAS ELEITORAIS

v - o nome de quem pagou pel. realizaçio do trabslho;

Art. 41. A infraçio aos anigos 36, 44 e 49 implic. em abuJo do poder econõmico e
sujeita o candidato à CIISIçio do registro ou, se eleito, à perda do mandato, decretada pela
Justiça Eleitoral. nos tennos da disposições constitucionais e legais em vigor.

I - quem contratou. realizaçIo da pesquisa;

11· valor e origem dos recurso. dispendidos no trabslho;

Limite de gastos para
eleõçio proporcional, Em

RS .
2 mil
5 mil
10 mil
15 mil
20 mil
30 mil
40 mil
50 mil

Limite de gastos para
eleiçio majorittria 

EmRS
20 mil
50 mil
100 mil
300 mil
800 mil
I milhIo

I milhIo e meio
2 milhões

Número de eleitores por
município.

DeO.20mil
De20.50 mil

De 50.100 mil
De 100.500 mil

De 500 mil. 1 milhIo
De 1 milhIo. 3 milhões
De 3 milhões • 5 milhões

Acima de 5 milhões

111- • metodologia e o periodo~ realizaçIo da pesquisa;

IV - o pl~ amostraI e ponderaçio no que se refere II sexo, idade. grau de
instnlçio. nível ec:onõtnico e ãrea fisica de reaJizaçio da pesquisa;

Art. se. Para o fiaancíamento dai campsnhas eleitorais deste ano poderio ser
utilizadu dolações orçameotiriu da UniIo ao Fundo Panidtrio.

Art. 51. Se, 10 fioal da campanha, oco~ sobra de recursos fiaaaceiros, deve ser
~Iarada 10 último bslaacete • que se refere o ar!. 36, e permanecerà depositada na rapectiva
conta baIIcíria até o fim dO prazo de impugnaçlo.

P.rípat'o úlce, Após julgados todos OI recursos, u sobru referidas 00 parí;rafo
aaterior, seria eatreguellO parüdo ou coligaçlo, neste caso para divlsio CIlIre OI panidos que
• compõem.

An. 52. A partir~ 02 de abri1 de 1996, u entidades ou empresas que reaIiimm
pesquisas de opiaiio pública relativu .. eleições ou aos candidatos para serem levadas 10
conbecimento público sio obrigadas, além de juntar um exemplar completo do quesâoaírio
aplicado, • registrar, JUDIo tlustiça Eleitonl, até dez diu aates da divulgaçlo, u iaformações •
seguir relaciOllldu:

P.ráararo úaico, O panido cujo Comitê F1DI11Ceiro nIo prestar contu na forma e
·p~s.~e.~~ Lei, ou que ~~ recursos de origem ou em quantidade vedada nesta
Lei ~d'éi'á·o-<lireitQ._1O Fundo Partldtrio do ano subsequente, o mesmo acontecendo com os
partidos coligados. -.----

An. 49. Para u eleições previstu nesta Lei, o limite de gastos eleitorais permitidos
por Panido ou Coligaçlo, depeodert do número de eleitores de cada circuascriçio, ~ acordo
com • seguinte tabela:

t of'. Encerrado o prazo, com ou sem impugnaçIo, será ouvido. em 48 horu o
MiIiJlério Públieo ... sqpâr, o Juiz competente julgara U COIllU spresentadu.

Art. 43. O candidato pode utilizar em... campaoha os '"llIJÜIl" recursos:

I - OI. ele repuudoa pelo COIDita e proveoientOl do panido ou coIigIçiO, incIuàve
verbu relativas t cota do Fundo Panidirio; .

n-OI doodoo por peuou fIJicu;

m-rocunoa próprios,~ do limite estabelecido 00 ar!. 45.

t I" NOI boIaDcota reterema t campanha, os recursos dewdo .... cIaramenle
identilIcodos leIUDdo ali oripm e doador.

t 2" Os COIDitaI rapondom solidariamente com OI candidatoJ pe!oI recutIOI que
......".ates.

Art. oU. É vedado, • panido, coligaçlo e candidalo, recebe< diRlI ou
indirolm....... "'" quaIqu« pretexto, dOlÇlo em dinheiro ou OIlimivel em dinboiro, incIuàve
atraVIÍI de publicidade de quaJquer espécie, procedente ~:

1- enIidade OUIl'MJlllO-.npiro;
n-órgio d. administnçio publica direta, ressalv.do o Fundo Panidúio;

m• autarquia, empresa pública, socied~ de economia mista, cof!COllioníria ~
permissioniria de serviço público ou fiIIldaçio instituida em vinude ~ I.. e para CUJO
patrimônio concorram recursos provenient.. d~Poder Público;

IV _entidades declaradu~ utilidade pública federal inscrito no Conselho Nscionsl
de Serviço Social;

V - pasoajuridica.

Art. 4S, A partir da escolha dos candidatos em convençio pessou füicu poderio
~ dOIÇiles em dinheiro, ou.OIlimiveis em dinheiro, para~ deitorais, até o limite de
cmco por cento do valor míximo ~ gatos para eleiçio majonttria do municípIO' de domicílio
eleitoral do doador, limitado 10 míximo de 35 mil reais.

t I". Se entender haver irregularidade, o panido, coligaçio ou candidato, poderi
oferecer impuIJIIÇio e solicitar. abertura de investigaçio judicial para apuraçio.

t 2". O exame dai COII!II e .... impugnaçlo podem reaJizados até 5 de
ooveoibI'o de 1996, para u oIeiçaa encerradu em primeiro turno, e até'3 dedaombro de
1996, para u demaiJ.

t 3". O impugnado pode oferecer cootra·l'IZÕeI em até cinco dia • C<*Ir da
modificaçio.

t I". As inslituiçOcI bancáriu ficam obrigadas. acêtar.~ abertura~ COIllU para
os fins dale anilO.

t 2". A COII!I baIIcíria dOi candidalos majoritírios pode ..... JIleIIIIâdo.Çomita,
desde que toda.1IIOVÍlIICIIlaç finaDceira H,j. feita por este.

Art. 41. Qualquer panido, coligaçio ou candidato participante de oleõçio poderi
examinar, na Justiça Eleitonl, OI baIancet.. mensaiJ e os bllanços fiiIais apresentadoI pe!oI
Comitas.

Art. oU. SIo consideradOl gastos eleitorais .. como tais, sujeitOl • regiIlIo e 101
limites fixados nesta Lei: .

1. confocçIo de material impresso de qualquer natureza e tamanho;

n - propaganda e publicidade diRlI ou indireta, por qualquer meio de divulpçIo
destinada. conquistar votOI;

m-aluguel de locais parà. promoçio~ .tos de campsnha eleitoral;

IV _renameroçIo ou ptificaçIo de qualquer espécie • pessoal nIo permanente que
pn:sle serviços .. c:andidaturu ou 101 COIDitaI EIeitoraiJ;

VI .. o sistema intemo de controle e verificaçio. conferência e fisc:alizaçio da coleta
de dados e do trabaho de campo.

§ I": A juntada de documentos e o registro das informações. que se refere este
anigo, relativa às eleições nu capitais, devem .... feitol, • cada pesquisa, nos Tribunais
Regionais Eleitorais, e. nol demais municípios, 005 juizos eleitorais respectivos.

§ 2". A Justiça Eleitoral afixali iroediatamente, 00 local ~ costume, .vIso
comunicando o registro das informações. que se refere este anigo, coIocando-u t disposjçlo
dos panidOl ou coligações com candidalos 10 pleito, que • elu teria livre acesso pelo prazo de
trinta dia.

V - meios ~ trIIlJpone ou gastos com deo1OC1DlO1lto dos candidatos, dirigentes
partidáriOl ou dai coligações e do pasoa1. serviço dai candidaturu;

VI· COIfOIIlOIId&lC e ft1nquiu postais, relscionadu com • candidaturs;

vn-gutOI necessírios t orgsnizaçIo e 10 funcionameoto ~ escritóriOl, Comitês e
serviços neceuirioa" eIeiç6es;

vm- montagem e operaçIo de canos~ som e usemelhados;

IX - produçIo ou patrociDio de espetículos ou eveotos promociolllis de
candidaturs;

x - produçIo de prognmu ~ rtdio, televisio ou vídeo, inclusive OI destinados ~
propapoda gratuita;

§ 3". Imediatamente após • divulgaçlo da pesquisa, u empresa ou entidades • que
se refere este anigo colocaria t disposiçio dos panidos ou coligações que possuam candidatos
registrados para u eleições. que se refere • pesquiSltOOu u informações, resultados ObtidOl e
demaiJ elemento. atineat... cada um dos trabalhos efetuados. .

§ 4". Os responsáveis pela empresa ou entidade de pesquisa, pelo órglo veicuIador,
panido, coIipçlo ou candidalo que divulgarem pesquiaa nIo regiJtada.estarIo sujeitoIt pena
cominada 00 ar!. 323 do Código Eleitoral e • multa de va10r igual 10 cootratado pela realizaçIo
da pesquisa.

An. 53. Os panidos, mediante requerimento t Justiça Eleitonl, <iue detenninari
imediatameIIte • realizaçIo de diJiaência, teria acesso .. informações completas e 10 siJlema
intemo~ controle, verificaçlo e fIscalizaçIo da coleta~ dados dos insIitutos ou entidades que
derem 10 C<lIlbeciJMm público pesquisas de opiniJo relativas .. eleições, e podaIo, através da
escolha livre e aleatória de plani1hu individuaiJ, mapa ou equivalentes, confioontar e coufirir OI

dados publicados.
XI - pagamento de caclIa de anistal ou aoimadores ~ eventos relacionados •

CIlldidatura;

xn-confllcçIo, aquiJiçIo e diatribuiçIo 4e camisetu, chaveiros e outros brindes de
campIIIba;

xm· realizaçIo~ pesquisas ou testes pré-eleitorais.

Art. 47. Os Comitas poderio reter de qualquer contribuiçlo que recebam pita o
ponido. colipçio ou candidato, o mootante ~ 10% (dez por cento) para os gastas de
campanha comuns a todos 05 candidatos do panido ou coligaçio

§ I". A recusa 10 cumprimento do disposto neste artiso ou~ ato que viJe •
retanIar, .impedir ou dificultar • açIo fiscalízado<a dos partidos, tomari OI responáveia pela
entidade ou empresa de pesquisa sujeito. t pena de deteaçIo~ seis _ • um IIID e ltII!ta de
valor i&ua11O recellido peI& realizaçIo da pesquisa.

§ 2". A comprovaçlo de irregu1aridade ou desaemelbança _ OI dados publicados
e aqueles aferidos pela diIiPIcia do panido poIltico tomari OI responáveia pela aJtídade ou
iaslituto de pesquisa e OI respoDáveis pelo órglo divulgador sujeitOl .. penalidades iDdicadu
00 parisnfu lDIerior, sem prejulzo da obrigatoriedade de pubIicaçIo dos dados conelOI 110

.-00 veiculo, espIÇO,local, pÍ8ÍJII, tamanho, caractereI e outros elementos da destaquo.
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DOS ClUMES ELEITORAIS

Art.54. ComIítui crime eleitoral:

I - doar. direta ou indiretamente. a panido. coligaçlo ou candidato. recurso nIo
permitido ou de valor superior 10 definido .m lei para aplicaçlo em cunpanha eleitoral:

II - receber, direta ou indiretamente, recurso nia permitido ou de valor superior 10

definido em lei para aplicaçio em campanha .leitoral: \

III • gutar recursoo acima do valor definido nesta Lei para aplicaçio em campanha
eleitoral:

Pena: detIIIÇio de um a~ .,.... e mul1a de RS 3.000,00 (~ mil raia) a RS
\0.000,00 (dez mil raia) ou de valor igual 10 do exceuo verifica4o, cuo lOja superior 10
miximo aqui previJto;

\V - exercer, no dia da eleiçio, qualquer furma de aliciamento ou coaçio teIIdeIIle a
iJIlIuir na vontade do eleitor:

Pena: detençio de I a 3 _

V - diwlsar fato que sabe inveridico, distorcer ou nwüpular infCrtlllÇÕel relativas a
pctido, coIipçio, candidato ou lIObn: a opiniio pública, com o objetivo de inlIuir na vontade
do eleitor:

Pena: detençio de doia _ a um ano ou~ de lIII!ta de RS 3.000,00
(trk mil raia) a RS \0.000,00 (dez mil reaiI), IIlI"Ivada lO o crime é cometido~ impmlsa,
riIdio ou,tolevialo.

§ \0. COIlIidcram-.. rec:urJOI para OI fins deate artigo:

1- quaIIlia em dinheiro, lOja em moeda nacional ou atranpira;

11 - tiluIo repraeotativo de valor mobiIiírio;

m-qualquer mercadoria que tenha valor econômico;

IV - a pralIçIo. gratuita ou por preço sisnifi~ inferior 10 do mercado, de
quoIquor -.iço, reualvadu a o&rta de mIo-de-obra por pessoa fIIica; ,

V - a UlilizIçIo de qualquer equi.--.. ou material;

VI- a difiIIIo de fIRlPIPIIda, por qua\quer meio de COIIlIIIIicaçIo, ou o P....-o
dai cleIp.u--'riu • ali procIuçIo ou veicuIaçio;

vn· a ceado da imóvel, t<mporória "I' definitiva;

VIII - o ptpIIllIllO de oaIirlo,ou qualquer outra forma de lOIIIIIIIOrIIÇI a
tIII(lIWlIIIdo ou prIIllldor de oerviço a partido ou a Cllldidato; ,

IX - o popmeato, a ten:IÍrOI, de qUlÍlquer deopesu relativas às bipóteom previJtu
-1Iliao.

§ 2". As peIlII iodicadu no inciso " e m do CllpItI seria aplicadas 101 diripDlca
panidiriu ou membros de comitês de partidos ou colisações. e se o responsável for o candidato
ser-Ihe-Io aplicadas a penu sem prejuízo das previstu na lei complementar definidora de casos
do ineIasibiIídade.

§ 3°, O candidato, se reaponJável pelo crime, em sujeito às peIlII indicadu neste
artitIo e • cuuçio do rqistro de sua Cllldidatura ou do diploma, se j. eleito, observadas a
ditposições Iepis e conslitucionais em vigor.

§ 4°. AplicanHe a peIlII previstas no inciso I 10 presidente, gerente, diretor,
,~ ou equivalente resporIYvel por pessoa juridica da qual se originem rec:urJOI

~ a partidos, coligações ou a Cllldidato nlo autorizados nesta lei.

Art. 55. À pessoa juridica da qual se originar recurso illeito, .... aplicada mul1a de
RS 5.000,00 (ciDco mil .ws) a RS 1S.000,00 (quinze mil reais) ou de valor~ ao doado, se
auperior 10 miximo previsto.

.• Padgrafo IÍnÍco. O valor da mul1a, pode ser aumeIl1lldo Ilé dez _ lO o juiz
COIlIiderar que, Olll virtude da silUlÇio econõmica do infrator, é ineficaz a cominada nesta lei,

Art. 56. O descumprimento das regra relativa 10 financiameDlo de campanha
caracteriza a1lWIo do poder econômico.

AI!. 57. A pessoa juridica que infringir o diaposto neota lei fiem impedida de
potticiP&r de~ púIlIicoI e de celebrar contrato com o poder público pelo pedodo do
cilICO 1IlQI.

Art, 58, Salvo OJIpoIÍÇlO em contlirio. 110 CIIO de reincid&Icia a peIlII peamiáriu
previstu neota lei seria aplicadas em dobro.

DA PROPAGANDA ELEITORAL EM GERAL

Art. 59. A propapnda deitoral so_ é permltida lpÓI a eocollIW<> candidato
pelo partido ou colipçio em COIlVellÇIO.

§ \0. AÍ> pÓatuIanle • CIIIdidatura para cargo eletivo ó permitida a raIiDçIo, na_.-;ar.acolha pelo partido, de propaganda intnportidtria viaando • illdic:açIo de aeu
nome, vedada autilizaçlo de Iidio etelevislo.

§ 2". A vioIaçIo do diaposto~e artigo sujeitam o respllIIáveI pela divuIgaçio da
pmpI8IIIda, bem como o beneficiírio, • mul1a de RS 5.000,00 a RS 1S.000.00.

AI!. 60. É livre, independaxIo da obtençlo de licença JmIIIicipIIe de autorizaçIo da
Justiça Eleitoral, a veicuIaçio de proJ>l8lllda eleitoral por meio da fixaçio de f'aixu, placu,
cartuoo, pinturu ou inIcriçõa em beoJ plrticulares, desde que haja penniJIIodq, detentor de
suapoue.

§ \0, Nos beoJ cujo uso dependa de cesdo, permiuio ou conceuIo do Poder
PálJlico, ou que a ele pertençam, bem como nos de UIO comum, é vedada a veicuIIçIo de
propaglllda.

§ 28
• A violaçlo do disposto neste artigo sujeitará seus responsáveis às pena do

artigo 334 do Código El.itorale à multa de RS 5,000,00 aRS 15.000,00,

Art, 6L IQdepende da obtençio de licença municipal e de autorlzaçio da Jumça
Eleitoi'al a veiculaçio de proplglllda .I.itoral pela distribuiçio d. folhetos, volam.. e outros
impressos, dev.ndo ser editados sob a responsabilidade de partido, coligaçio ou candidato,

Art, 62. A proplglllda através de quadros ou painéis de publicidade ou outdoors
5OlIIeII1e .... permitida após a realizsçio do sorteio d. que trata este artigo, sob pena de
CUIIÇio do rqistro do candidato infrator. A!< empresu responJáveis pela afixaçio que nio
.fetuarem imediata a retirada do material ficario sujeitas .. pena previstu no 111. 347 do
Código Eleitoral.

§ 1°, As empresu de publicidade deveria relacionar os pontos diaponíveiJ para a
veicu1açlo de proJ>l8lllda eleitoral, os quais nio poderio ultrapassar a metade do toll! dos
espaçol existentes no território municipal.

§ 2°. Os locais destinados. proplglllda .l.itoral deveria ser distribuidos • razio de
cinquenta por cento para cada uma das eleições, majorirória e proporciona1, distribuidos
igualitariamente entre os partidos ou coligações queten!wn lançado candidatOS;

§ 3°. A forma de uso e a distribuiçio interna dos espaços entre OI CIIIdidatos ó de
respo~dade d. cada partido ou coligaçio, respeitado o percentual de cinqüenta e ciDco por
cento para a proplglllda dos candidatos majoritários;

§ 4°. O partido ou coligaçio{ desde que em acordo com OI ..... CIIIdidatoJ poded
dividir os espaços em percentuais distintos daquel.. previstos no parigraf'o anterior, bem como
a utilizar conjUlltamente o mesmo painel entre candidatos proporeiooais • JIIIjoritártos;

§ 5°. Os locais a que se refere o parigraf'o anterior deveria ser divididos em grupos
eqilitatiVOl de pontos com maior e menor impacto visual, tantos quantos furem OI partidos e
coligações concorrentes, para serem sorteados. utilizados durarJe a proJ>l8lllda eleitoral.

, § 6°. A relaçio dos locais com a indicaçio dos grupos devert .... eutreaue peIu
emprewi de publicidade 10 Tribunal Regional Eleitoral, nas capitais, e'lOI Jw.. EleitorlÍlDOl

dentais Municipios, Ilé o dia 10 dejunho de 1996.
, ,

, ",' ',," §7". O sorteio a que se refere este artigo .... realizado pela JUIliça EIeitorallló o
dia 15 ~~ílilbo de \996, para o que OI Tribunais Regionais Eleitorais, nu capitals, e OI Juiza
Eleitoraia ÓOI dentais tmDicipios fàrio publicar na imprensa oficialllé o dia 05 de juDho de
1996 a ~de_~e-.coIigações que requereram regitUo de candidatos às eleições
previstas .....Lei.

§ 8". Para efeito de saneio, a coligaçio é equiparada a um partido, qualquer que
seja o numero de partidOl que a integram.

§ 9". Após a realizaçio do sorteio, os partidos e coligações deveria comunicar às
emprau, por eaaito, os periodos e a quantidade de quadros ou paiDéis que utiIizario dos
grupos a que se refere o § 2°, Os que nio forem utilizados nio poderio .... redistribuidos entre
os demais conc:orrentes, Jiberaedo-se a venda d..... espaços, DOI intervalos dos periodos
estipulados, somente para publicidade sem fins eleitoraia.

§ 100, O preço cobrado p.las .mpr.... para a veicuiaçio da propaganda eleitoral de
que trata este artigo nio poderá ser superior àquele por elas praticado nonna1mente para a
publicidade'comercial. ' ,

§ 11°, Nos oito dias que antecedem a realizsçio do pleito, nio é permitida a
alteraçio de mensagem veicuiada nos quadros, painéis de publicidade e outdoors, sob pena de
desobediência, sujeitando o infrator" peIlII de detençio prevista no artigo 347 do Código
Eleitoral e de multa prevista no parígraf'o seguinte.

§ 12°. A violaçio 10 disposto neste artigo sujeitart a empresa reaponJável, os
partidos, coligações ou Cllldidatos, além da imediata retirada da proplglllda irregular, !Ob pena
de desobediência, 10 pagamento de multa de R.S 5,000,00 a RS 15,000,00.

DA PR.OPAGANDA ELEITORAL NA IMPRENSA

Art. 63. Sed permitida, até a véspera do dia da tealizaçio das .leiÇões, a divuIgaçio
paga, na imprensa escrita, d. propagailda .Ieitoral, no espaço máximo a .... utilizado, por
ediçio, para cada Cllldidato, partido ou coIigaçio, de 118 (um oitavo) de JlÍiinI de jornal
padrio, .;de 114 (um quarto) de pigina d. revista ou tablóide.

I Padgrafo énico. A violaçio do disposto neste artigo sujeitart OI responúveis pelos
veículos fie diwlgaçio, 'bem como os partidos, coligações ou Cllldidatos beneficiador, • roo1ta
de RS 5.poo,oo a RS 15.000,00. '

! AI!. 64. A partir da acolha de Cllldidato pelo partido, é 'wegurado o exercicio do=p..teI(lOIlI 10 portido. colipçio ou Cllldidato atingido por afinnaçIo c:a1uDioD
. " injurio..ou sabidamente inverídica, publicada~ veículo de imprensa.
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§ \•. o ofaldido, 011 .... reprooentIJlle legal, poded n:quer..- o oxerclcio cio direito
de. ':"JlOSl& 10 luiz Eleitoral, cIonqo de ris diu da data da publicaçio,~ o pedido com
um e><anpIar da pubIicIçIo e o texto pua resposta.

f 2". A IUJIiça Eleitoral notificari imediawnente o oren- pua defénder.Ie em 41
boru, deva>cIo a decisio .... pro1alada 00 prazo nWàmo de cinco diu a couar da data da
formJlaçio do pedido. .

§ 3·. Deferido o pedido, a diwlgaçlo da resposta dar·.... no .- ......,.
0IpIÇ0.1ocaJ, písiDa, l&IIlIllho, euacteres eoutros e1011lCl1l01 de dalaque UIIdoI .. o&ma, em
até 41 horu após a decisIo, ou, por IOIicitaçio do ofendido, no lllOIIIlO dia da __ em quo
fui divuJgIda a ofeDu, ainda que fora deue prazo.

§ 4·. O oren- fica obripcIo a comprovar IlOl autOl o~ da decido.
bem como a regular distnDuiçlo dos exemplares, quantidade impmaa, ráo de~ ..
diJIribuiçio e publicidade realizada.

§ 5·. A desobedienc:ia ao ditposto no. parígrafos 3· e 4·, sem pnjuizo cio crime
previsto no artigo 347 cio Código EIeitora1, sujeita o veiculo 10~ de JmIIta de RS
5.000,00 aRS \5.000,00, duplicada em caso de reincidência.

§ 6·. Se a of.".. for produzida em dia e hora que inviabiliu sua reporaçio dentro
do. prazo. embelecidos nos parigrafos anteriores, a IUJIiça E1eiton1 determinará que a
resposta seja divulgada imediatamente,

§ 7". A manifesta preferência em favor de a11lUJD candidato 011 em cletrimdo do
outro, acarretará a suspensIo dac~ por uma ediçIo, por determiII&çio da IUJIiça
Eleitoral, mediante denUncia de partido político, de candidato, 011 do Ministério Público, ficaodo
o responsável pela empresa sujeito às penalidades previstas no UI. 323 cio Códil!' Eleitoral, e,
multa de RS 3.000,00 a RS 6.000,00, duplicadas no caso de reincidênciL

DA PROPAGANDA ELEITORAL NO RÁDIO E NA TELEVISÃO

Art, 65. A proPlganda eleitoral no rádio e tolevislo é restrita 10 honrio graIuÍtl1
definido ...... Lei, vedada a veiculaçio da propaganda paga.

Art. 66. A partir da acolha de candidfto. em convcnçio, é vedado à emissora, n,
sua programaçio oormal:

\ • transmitir pesquisa 011 c:onauta de JlI1urOoO eleitoral em que seja JIOIIÍVOI ou
evidente a manipuIaçlo de dados;

II • utilizar trucagem, montagem 011 outro recuno de iudio 011 vldeo, 011 produzir
011v~ programa, que possa degradar 011 ridicularizar candidato. panicIo 011 coIipçIo;

11I • veicular propapnda política 011 difimdir opinilo, iDcIIlsive do ouvintes,
telespec;tadom 011 convidados, favoràvel 011 contriria a caodidato, panicIo 011 coIipçIo, 011

.....órpos 011 representantes;

Parígrafo Único. A nIo-oblOrVincia cio dispollo oeate artillO ..... a ouspeuaIo dai
transmisIõea da emisaora por uma hora no lllOIIIlO horírio em que a inliaçIo fui COIIIllIÍIIa,
dobrado o tempo em caso de reincidCncia.

Art. 67. AI emissoras de ràdio e televido ficam obripdu a dar _
equinime a todos OI caodidatoa em sua programaçio nonnaIe ..... JIOliciàtV

§ \•. A manifeota preferência, na programaçio nonnaI de erm.ora do ridio 011

televisio, em favor de aIsum candidaro 011 em detrimento de outro, lIClImWà a auapalIio dai
transmisIõea da emiuo<a por um dia, por detorminaçIo da 1uaIiça E1oitoraI mecliaIlIe daIúDcia
de partido poIltico, de candidaro, 011 do Ministério Público, ficando o reIpOIIIivd '*...
sujeito às penalidades previIIu no UI. 323 cio Código Eleitoral, e JmIIta do RS 3,000,00 a RS
6.000.00.

§ 2". A reincid&lcia implico a duplicaçIo da penalidade aplicada llOI tenIlOI deite
artigo.

I Art. 61. A partir da escolha de candidatos em COIIVOI>Çio. é &SIOlllIndo o oxerclcio
cio direito de resposta 10 panicIo, coIigaçIo 011 candidaro atinsicIo por alirmaçIo caIunioII,
difàmatória, injuriosa 011 sabidamente inveridica, pnticada llOI boririoI deIIinadoI à
Jlrogramaçio normal dai emisaoru de ridio OIIteleviJlo.

1
§ I·. O ofendido, ou seu representante legal, poderà formular pedido pua o

'exercício de direito de rospolla d<ntro de qUll'ellta e oito horas da veicuIaçIo cio programa,
dirigido ao juiz da cireuncriçlo onde ostivef sediada 1 emissora, deva>cIo a decisio ter pro1aIada
improrrogavelmente em setenta e duas horas.

§ 3·, Para efeito de apreciaçio do exercício do direito de resposta previIIo oeate
artigo, a/ustiça Eleitoral, à vista do pedido, deved ootificar iroediatamoate o respooaàvel pela .
emissora que realizôu o programa, pua que entregue me vinte e quatro boru, sob u penal do
UI. 347 do Código Eleitoral, cópia da fita da transmiuio, que sed devolvida após a decisIo.

§ 3·. Deferido o pedido, a respolla sed dada em até quarenta e oito boru após a
decido.

§ 4·. Se a ofensa for produzia em dia e hora que inviabilizem sua reporaçio dentro
dos prazoa estabelecidos IlOl parígrafos anteriores, a resposta sed divuJpda 110 horário
deIirido pela luatiça Eleitoral, ainda que seja naa <JUIRlII& e oito boraa anteeedaxa 10 pleito,
em t<rmoa e forma previamcIIIe aprovadol, de modo a nIo euaejar tréplica.

§ 5·. A desobedienc:ia 10 disposio IlOl parigrafOl 3· e 4·, sem pnjuizo cio crime
previIIo no artigo 347 cio Código EIátoraI, aujeita a emiaaora 10~o de JmIIta de RS
5.000,00 a RS'ts.ooo,oo, duplicada em caso de reincidênciL

Ar!. 69. O reoponaàveI pela enUaora, 10 O« noâficado pela IUJIiça EIeitonI ou
informado por cópia protocolada que recebcac de reclamante, ~'a amaçIo .. a
decisIo final cio processo.

Ar!. 70. É vedada, a partir da data de eac:oIha' cio candidaro pelo panicIo, a
traIImúaIo de JIIIlIlr&IIl& de ridio 011 teIevisio por ele &pRIIIIIUcIo 011 COltlIIllado t.

Paráirafo ·Único. 5clldo o oome cio prosrama 011 o práixo da emiuora o __
'i\Ill o cio caodidato, Óproibida a ali divuIpçIo, sob JlCII& de cuaaçio cio reapoctivo rqiatro.

. Ar!. 7\. A lustiça EIeitor&I poderà noúficar OIrespoaávei1 por quaIqua' emiuora
de ddio 011 de televisIo, sob U peIIII de detIIlÇIo prevista no anilIO 347 cio C6dipI E1oitoraI.
JmIIta do RS 5.000.00 a RS \5.000,00, pora que _ imediM_ a traDamiaaIo impJanod&
011 corrijam li afitmaçOe& que nIo COCl1IIpOIldam à raaIidade ou o do~ ouIto .....-.10
infiúPm a1qpalaçlo eIátoraI.

Ar!. 72. !JIdependentemo da veiadaçIo do prupepIIda eleitOral .,...ma no
borírio de&ido -lei, ó facultada a traDamiaaIo, por'a- do radiodilbaIo, do~
entre caadidato& a eleiçIo lIlIjoriríria, lIIOllInda a panidpeçIo de todol OI )lIIlidoa. que
tenham C&DIIidaIoa. .

§ \•. A apr-.çIo doa ddlete& pode O« feita:

a) em COIjuato, llIIaDdo~ todos OI Cllldidatoa a um _ C&fIO clotivo,
ra&Iizada1IlIJI_dia; ,

b) em gnIJlOI, em diu diflnnteo, 'ai modo que em cada _ .....~
doia 011 maia C&lIdidatoa.

· § 2". No. caso ?a alinea b, o. debates d~ fazer pane de programaçio
prevwnente estabelecida e divuJpda pela 0IIIÍJI0rI, devendo a eacoIha cio dia e da ordem de
!'ala ter feita mediante saneio, salvo se for celebrado acordo OIItre OI partidos e colipçõet
mteresaados.

Art. 73, Independemememe de veiculaçio de propapuda eleitoral sntuita no
horário definido .-. Lei, é também facultada a transmissio, por emissora de radiodiliuJo de
debates entre candidatos a eIeiçIo proporcionaI. assegurada a pUlicipaçlo de todos os parti'doa
que tenham candidatos.

· § \•. Os~ seria organizados de modo a weeurar número equivalente da
e&D<!idatoa de todos OI panidoa, podendo desdobrar·se em maia de um dia.

. § 2". Sed admitida a talizaçIo de debate sem a preseuça de candidato de a1JPl111
ponido, deode que o veícuJo de COIlOIJIicaçIo responsàvel comprove haver convidado o
Cllldidato cio panicIo ausente com a antecedência minima de setenta e duas horu da reaIizaçIo
cio debate.

§ 3·, No caso de desdobramento do debate em maia de um dia, a escolha do dia e da
ordem da fala devetá ter feita mediante sorteio, salvo se houver acordo entre os candidatos
interasadoa.

§ 4·. É vedada a talizaçIo de maia de um debate pela mesma amssora com a
presença cio mesmo candidato, salvo se for, pua isto, indicado pelo seu partido.

§ 5·. AI emisaoru de ridio e televiJlo nIo poderio _·se a realizar deb&le&
pl'ogramadoa, caso qualquer candidato convidado nIo queira dele panicipar.

Ar!. 74. AI enUaona de ràdio e de televido reservarIo em sua PfOIIIln&ÇIo, llOI

~ diu ~eriore&à lIlIevóapaa dai eleições, oitenta l1lÍJIJtOI dWioI pua a Jl'OPfi&IIda
eIeitcnl gralUIta, dai 07ltOO às 07h40 e dai 20b30 às 21b10," televisIo,. das07ltOO .. 07h40
e das \2bOO às 12b40, 110 rádio.

§ \., Haveodo segundo turno, o tempo destinado 10 borírio aratuito previllO no
==o~ a trinta l1lÍJIJtOI diírios pua cada eleiçlo e aaá dividido~ entre

· . § 2". N~ caso ao paópafo Iüionur:a propaganda de ràdid'lo televisio .... reoIizada
IlOl VIllte diu que antecedem alJUevéspera da e1eiç1o.

. § 3·. A emiJaora que'tlio pentlIIIICer em rede 011 cadeia DO borírio previsto _
!ai~~ IUU~ por vime e quatro boru, por determiIloçio da lustiça
=~de rec:\amaçIo de partido, coligaçlo ou candidato, dobraDdo-ae o ptriodo a

. . § 4·, Na bipóteae cio JlIlàiraiu anterior, a emissora penalizada divuJprí, a cadá
'IlD!"" nunutOi, lIlOIIIIllaD informando que se eocontra fora do ar por ....--:._~-da I,.";",,
E1ottoral, por ter desobeclecido à lei eleitoral. _........... -.....

§ 5·. A fita com a ~vaçio refetente.'; cada programa eleitoral diàrio deve O«

-eaue..~ partido 011 coIigaçIo, ia emisaoru geradora da ltI/IIItIisaIo até quatro boraa
~tes do IruelO .da fonnaçio das redes, no primeiro turoo, e duas horas no segundo.

. . Art. 75: A lUIIiça Eleitoral distribuirá a tempo em cada um dos periodos diàrios do
bor~o. reoervado I: propaganda eleitoral gratuita entre os partidoa e coligações que tenham
candia..u a Cldl elelçio de que trata 0IIa Lei, observados os seguintes critérios:

/'

\ - qUÚlZe_minutos diàrios' dividido~ .igualmente entre todos os partidos
concorrentes;

~\ • quinze minutos diàrios divididos igualmente entre o. partidos politicos que
ltIrIb:aD' e1egic!o. em 03 de OIItubro de 1994'!1J>;<nfnimo um representante pua o Co-~
Nacional e ris repreaeotames pua as ~ióiaaMgislativu; .....-
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UI • vinte e cinco miootOl diirios distribuídos entre os psrtidos políticos, na
propoçio do~ de seus reptmelI!ItlteS no Congresso Nsciona1, cumprida a exigência do
incilOanterior:

IV • vinte e cinco miootos diários distribuídos entre os psrtidos políticos, na
proporçio do número de seus reptmelI!ItlteS na Aslembléia LegisJativI, cumprida a exigência
do inciso 11; .

§ 1°. Ao psrtido político ao qual tenha sido distribuído tempo diirio inferior a um
minuto, facuItar·OCo. a soma desIes tempos para utilizaçio cwnuIaliva até o limite de trà
minutos;

§ 2'. OI partidos poHticos que regi5trarent candidatOl a aponas uma das eleiç/les,
propo<cioull ou majoritária, teria direito • metade do tempo que lhes caberia de lCORlo com OI
critérioI das aIíneu I, b e c deste inciso, inclusive no que .. refónl aos tempol nóDimos;

§ 3·. A reduçio previJla na aHnea lIlIerior 010 .. aplica se tiverem sido~
candidatos a lllIlbu u eIoições em colígaçlo;

§ 4·. Na~ do tempo a que se refónl o caput, a coligoçio UIUftuirá
cumuIalívamerIt do tempo atribuido &OI partido< que a integram, respoíUdoI OI critérioI dos
incisoll, ne UI;

§ 5°. ,Para OI el'eitol deste artigo, o número de representIIlIeI 110 Congreuo
NIlCÍOIII1 e n&I Asôêmbléiu LegisIativu será o decorrete da eleiçio reolizada em 03 de outubro
da 1994.

§ 6°. Para o psrtido que tenIwn multado de fuIio ou a que se taIba inco<porado
outro o mlmero de repreHIllIIIIeI correspo1lde ao IOmatório dos representIIlIeI que OI ps:údos
OrigináriOl possufam na data fixada 110 psrígrIfo anterior.

§ .,.. A Ilxma de lIIO e a díslrlbuiçIo ÍIIIIlm& dos 1IpIÇOI_ OI CIllIIidatOI é de
_1lUbiIidade de cada pattido ou cotipçio, respeitado o percaIIUOI de q--. por ceDIO
para a proJlI8IIIda dos candidatOI~

§ 1". O partido ou coIípçio, deIde que em acordo com OI seus c:andidatos podoot
dividir os espllI/OI em porcentuaia diIliDtOI daqueles prevístOIlIO plria...ro lIII«ior;

Art. 76. Em nenhuma hipótese e sob nenhum pretexto seria admitidos os con..
instantâneos ou qualquer tipo de censura prévia aos progrsmn oleitorm gratuitos.

Art. 77. É assegurado o oxorcicio do direito de resposta a qualquer pessoa,
candidato ou nia, partido ou colipçio, em rolaçio a quem sejam f'eitu afinnaçõos ou
transmitidas im&ge1ll caluniosu, difamatório, injuriosa ou sabidamente inveridicu no hoririO
gratuito da propsgaoda eleitoral.

§ 1°. O ofendido utilizará, para sua dei'.... tempo igual ao usado para a ofensa,
sendo nunca inferior a um minuto, deduzido este do tempo reservado ao psrtido ou coIípçIo
em cujo horário foi cometida a ofensa, devendo neceuariamonte reoponder &OI fàtOl nela
veiculados. '

§ 2° So o tempo rooervado ao psrtido ou coligoçio a que pertencer o ofOnlor Ibr
inferior a um minuto, a resposta será levada ao ar tIIlIU vozes quIIlIU sejam necessíriu para a
sua complementaçio.

§ 3· O ofendido, ou seu representaJlIe legal, poderá fomaI1ar pedido para o
oxorcicio do direito de resposta • JlIIliça Eleitoral, dentro de 24 horu do tirmino da
transmiuio.

§ 4· Em pruo nio superior a 24 horu, será notificado o otmllor para que exerça
seu direito de deI!eII, também·em 24 horu, após o que, no _ prazo, deverá ... proferida a
decisio.

§ S· De&rido o pedido, a 0IIÚIDr& s«odot&. do prosrama eleitoral pIlUiIo deverá
oor~ notificoda da decido, DI qual deveria estar iDdicadOI quoia OI paíodOI,
diwno ou lIOlurIIO, para veicuIaçIo da resposta. A &ta roferonto. rosposta deverá ...-.sue•
omiIoora gmadora, pelo ofendido, até trinta o leis boru após a ci&Icia da decido, e trIlIImitida
110 programa lUbIeqiloIU do psrtido ou coIip;io em cujo horário lipralicou a OÚIIIL

§ 6· Se a ofalu Ibr produzida em dia e hora que inviabiIizan _~ dentro
dos prazos IIlabeIecidoIIIOá padgrúDllIlIeriores, a rosposta será divuIpIa 001 horírioI que a
JIJIIiça Eleitoral definir, _ sendo nu 41 boru aotes do pleito, em !emIOI e Ibrma
~ aprovados, de modo a 010 eosejar tréplica.

§ .,. Da decido sobre o~ do oxorcicio do dinito de raposta cabe
recuno ás iIIIlinciu supaioRs, em 24 boru da data de ala pubIicaçIo,~ 10
recorrido o&:R>cer COIIlIa-IUlleI em igual prazo.

§ .. OI TribuJlIiI devem proferir ..... decitIles 110 prazo nWdmo de 24 horu,
~seo diIpOIIO 001 §§ 4· e S· para a mliluiçio do tempo em cuo de~ de
recurso.

§ ~. Se o ofendido Ibr CIIIdídato, psrtido ou coIípçIo que taIbam utíIízado o
tempo COIICIdido sem reoponder &OI fàtOl veicu1adOl na ofensa, tui subtrIido tempo idàlIico
de .... mpectivo programa eleitoral. Tratando-.. de oum peIIOI, ficará sujeita a lUJIlOllSio de
igual tempo concedido em eveotuIÍIlIOVOI pedidos de direito de raposta e a DIIIta de RS
1.500,00 a RS 3.000,00.

An. 78. Na proJlI8IIIda eleitoral nó horário gratuito, do aplictveil 10 psrtido,
coligaçio ou candidato OI vedações indicadas nol incisos I e 11 do ano 66.

Porigrafo Único. A nio-observincia do disposto neste artigo sujeita o panido ou
coliga;io a perda, 110 poriodo do horário gratuito subsoquento, equivalente ao dobro do tempo
utilizado na prática do ilícito, dobrado o tempo a cada reincidência.

Art. 79. É vedado ás eDÚssoras de televisio e radiodifulio:

I . o veiculaçio ou divu1~ia, dUI1nte o periodo da propoganda eleitoral gratuita
de filmes, novelas, miniJséri.. ou qualquer outro programa, que fiIça a1uaio ou critica que
prejudique qualquer candidato ou psrtido político, mesmo que de maoeira subjetiva;

11 • a roalizaçio de enquet.. ou consultu populares, por qualquer meio, ao vivo ou
pté-gnrvadu

. Porigrafo Único. O partido politico, coligaçio ou candidato que .. julgar
prejudicado poderá solicitar • Justiça Eleitora1, que suspenderá de imediato a programaçio,

. devendo em cinco dias julgar a questio em definitivo.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 80. Ao servidor público da IdminiS!f&Çio direta ou indireta da Uniio, dos
estados, do Distrito Federal e dos municípios é garantido, 110 poriodo compreeodido eatrIl I· de
junho e 31 de daembro de 1994, permanecer na CÍJ'cuJIIcriÇio do pleito e em .... Wso ou
enJllRBO, 010 podeodo ser a officio removido, transferido ou OllOO<ndo, ou ainda ser demitido
sem justa causa ou dispensado, ter suprimidu ou readaptadas VIII!apIlI, ou por outroI meios
ter dijicuItado ou impedido seu exen:icio funcional ou porIIIIIIàIcja 11& cin:umcriçio do pleito.

. §I·. Sia~ nulos de plOllO direito, 010 geraDdo quaílquer obripções
para a pessoa jurídica interessada e nenhum direito para o ..-vidor, OI I!OI praticados _
observiDcia do diJpOIto neste artiSO, bem como aqueles que importarem oomeor, COlIttIIar ou
admitir servidores.

§ 2·. Excetua·.. do disposto nosle artigo:

a) a IIOIDOIÇio doi aprovadOl em concurso público;

b) a IIOIDOIÇio ou oxone:açio de cargos em comisllo e daiBJlllÇio ou diIpeosa de
limçio de confiança;

c) a nomeaçIo para carso do Poder Judiciirio, do MiJUtório PóbIico e dos órsios
de IIIOIIOramemo superior viuculIdos • Presidência da Repúblics;

. . .d) a trlnsferõncia ou remoçio a oJlicio de policiais civia e militares e de agentes
petUtellCW101.

.§ 3·. Os atOl indicados 110 puágnfo lIlIerior devem oor fimdamoDtados, e seria
publicados-no DitJrio OficioJ dentro de quamtta e oito horu após a _ usinatura.

§ 4·. O atruo na pubIicaçio do Diário Oficial, nIItivo &OI quinze diu que
antecedem os prazos iniciais previstos neste anigo, implica a nulidade automática dos atos
relativos a pessoal nele inseridos, salvo se o atraso for provocado por caso fortuito ou força
maior,

Art. 81. Para as oleições previstas nosta Lei, os podidos do alistamento o de
transforência de oleitores seria recebidos até 31 de maio de 1996.

An. 82. Aos crimes previstos nem Lei aplíca... o disposto nos ana. 287 o 3SS a
364 do Código Eleitoral.

Art. 83. Salvo disposições especificas em contrário mencionadas nesta Lei, u
reclamações ou representações relativu ao seu descumprimento devem ser diriiidu aos
Tribunais Regionais Eleitorm nas capitais o &OI juizos eleitorm 001 demais municípios;

Art. 84. O Tribunal Suporior Eleitoral, por meio de instnJçio, redoziri os prazos
previstos nesta Lei para o oxorcicio do direito de resposta na imprenJa, no rádio e na tolevisio,
para garantir sua eficacia nos cinco diu que antecedem o pleito.

Art. 85. Os feitos eleitorais, no periodo entre o registro das candidaturu até cinco
dias depois da roalizaçio do segundo turno das oleições, teria prioridade para a psrticipsçio do
Ministério PUblico e dOI juizos de todas u Justiças e inJtinciu, ressaIvadOI OI processai de
"babou corpus" e mandado do SCIlUTança, sendo dei'"", deinr de cumprir qualquer prazo
previsto na presente lei em razio do oxorcicio de suu funções regulares.

§ I·. O ~primenIo do disposto 110 presento artiSO impona em crime de
reaponsabiIdade e anotaçlo funcional para efeito de promoçio na carreira

§ 2'. Para a apuraçio dos delitos eleitorais, suxiliarà a Justiça Eleitoral, além das
polícias judiciáriu, OI órg.ios da receita federal, estadual e municipal, bem COIIIO OI tribuilais e
ÓtgioI de contas, telldo os rospecrivol feitOl prioridade sobre os demais.

An. 86. No prazo previsto no § 1· do artigo 200 do Código Eleitoral, OI psrtidos
podem apreoentar impugnaçio ao resultado de holetins de urna.

§ I·. O podido deve ser fundamenrado em pelo menos um dos seguint.. motivos:

I· nIo-fecIwnento da contabilidade da uma;

n•apresentaçJo, qUlll!D a votos nulos, brancos ou válidos, de totais destoantes da
média geral vaificada n&I demais Seções do _ Município ouZ_ Eleitoral.

§ 2'. Evidenciada. ocorrõucia alegada 110 podido, é wegurada a~...- da
urna paio Tribunal Regiona1 Eleitoral. '---".
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Art. 87. o TribunII Superior EleitoraJ, ao fixar a regu!amentaçlo da preoentelei,
procederá a atualizaçio dos valores du multas, de acordo com os índices de inlIaçIo ocorrido
no perlodo a conlar do mês de março de 1995. bem como. publicara o <.ódigo orçamentário
pa", o recolhimento dos ....pecrivo...lo.... ao Fundo Panidário. através dos Documento de
Arrecadoçlo correspondente

Art. 88. NOI quinze diu anteriores à data du eleições a que'", refere esta Lei, OI
Tribunais Regionais eleitorais esclareceria o eleitor sobre o preenchimento da cédula eleitoral
~ momento da votaçio, mediante quatro inserções diárias. no rádio e na telcvisio, de até dois
nunutOI cada uma.

Parágrafo único. As inoerções serio veiculsdu no periado de uma ho", antes do
inicio e uma hora depois do final dOi horários de propoganda eleitoral definidos no art. 74.

desta Lei. Art. 89. O TribunII Superior Eleitoral expedira instruções para o fiel cumprimento

que • propag.nda .leitoral tell exigido • ut:ilizaçlo da

.recur.os t6cnicol que contribu.m. para o a\mente dos guto. de

caapanha. Mo entanto, a permanecer o que di.põe a legi.laçlo
atual, pos.ibilitando a08 partido. Q.tabeleca~ a.u.

próprio. liait.. de ga.tol, continuaremos a v.r o a\mento
incliscriJIinado d. tais cifras, uma vez que a lofi.ticaçl.o da.

campanha. trarA COra0 cOnJ5equência uma compatitividada cada
vaa maior entre os candidato8. Evidentemente, campanha.
lIofisticada. exigem maiorell recursos, ou seja, abra-I. a1 a
poa.ibilidade da aumento da interferência no proc•••o
.l.itoral, de empresas quf!! tem grandes intere.... no.
r ••ultadol al.itoreis .

d. 1995.

/ '

JU8!rIFlCAçio

A Lei 8.713 de 93 que requllllll8ntou o pl8ito
preocupou-a. com o financiamento da. campanha. Q teve alguna

"avanço. no que tange a rAgrae mais transparente. de controle
da. finança.. No entanto, falhou em enfrentar a que.tio da

lnterferAncia do. interesses econOmicoa noa pleito.

Yo......Jl.a ~""''-~L eleitorai•• No••a proposta tem por objetivo central liaitar a

Paulo Bernardo açlo do poder QConOllico, diminuindo a d.siqualdad. que

~
Dep~utado.~Fedcral "-n. O provoca a açlio do dinhairo na. condiçõ.. d. cOlllp8tiçlo

MJT CH'nJA6iU"Ã eleitoral.
- AitL,,,)b Para tal obj.tivo, a primeira _ida • o

J.- ~.' _ kol'<""LO D",:>~••tabelecimanto d. t.to. IlIAximo. para o. ga.to. el.itorai••

-=J \ ::I: - Coa .la, ••taraJlO. contribuindo para WI aparf.iço...nto do'
\ oJ OI[V p.wL-o proc•••o el.itoral, garantindo WI aquil1brio tinimo na

IJ" / r di.puta.t\\~ Por outro lado, pena-.oa que • 18gal1a.çlo

~
}~,r/._r\rl .0-r ) I~V da. doações da 811pr8••• par. o. partido. nlio foi positiv••
:v''\u, ; tM~ Resolveu-a. praCJIIAtic...nte o probl... de onde tir&J: oa

. /\l-ç'\/ recurao., ._ perguntar-•• aa con••quAncl•• para o proc•••o
I/" ~ritico. Ent.nd..,. que a participaçlo pol1tica no

proce••o el.itoral , exe:rc1cio de cidadania, cabendo portanto
ao. cidadlo.. As _r.... nlio t_ ideologia - ••u int.r••••

naa contribuições , eainant...nte econoaico, viaanelo •• nio o
retomo direto do inn.tu.nto eleitoral, pelo _noa ua canal
da ac...o lI.qu.l.. que decid_. De.ta fo~, na. c&llpAnha.
inicia-.. ~ vinculaçlo ob.cura .ntre int.re••••
_re.ariai. • a .daini.traçlo p6blic. que pode ter
re.ultado. d.no.o. par•• dltima.

Poi no proces.o de di.cu.alo d•••••
conaequancia. para o. naq6cio. páblico. qUe • França votou ao

final do ano pa.sado a proibiçio das doações de empr.aa para
campanha•• Propomo. que aqui também se adote e.ta proibiçAo.
Deva-a. lembrar que 1.:D financiamento páblico con.iderAval jA.
foi aprovado por e.ta Caaa e pelo Senado, no projeto ~. lei
do. Partido. que d••d. 1993 aquarda apena. que a camar.a
aprecie a. lIOdificaçc5.. introduzida. pelo. Senadore. ..
outro. ponto. do pro1eto •

Quanto l propaganda eleitoral, e.tlUDO.
di.ciplinando todo. o. aeu. a.pactos. Em. relaçio "'o hor6rio
gr.tuito, e.tabelecendo duas hora. dUriaa d. proqr....
.leitorai., . wu. re••rvada a. eleiçAo majorit"ria e a outra

par••• p~porcionaia. E no intuito de tornar ....ia atrativo
•••• horÁrio ao. tele.pectadorea, estamos ••tabelecendo,

dentro do horirio gratuito, debat.. entra o. candidato.
majorit4rio., a s.re. realizadoa uma vez per semana, da~
20.30 lI.a 22.30 hor•••

Co••_ta proposta, esperamo. contribuir par.
o aperfeiço_nto da ~racia no cal•.

S.l. da. Se••õe., e. \ 'fi d. O;,

~~~9.-.

[~ Deput.do ~AtILO;ET LAr}

'~r~~~ (ç.r-~J~ç'Í' 1, t A-~~\l' ',I!' '", ,rj;' fi :P

Art. 90. Em Lei entra em vigor na data de 'ua publicaçio.

Art. 91. Revogam-", u disposições em contrário.

Sala du sessões, 15 de março de 1995.

AI.a, colhendo a. diversa. experilncial doa
4l:tiAo. proc."OI el.itorais elltamoa tentando aperf.içoar
••u. procedillento. .. sanar aa falha. exi.tent•• , dando
.t.nçlo ••pacial lI.a finança. partidlria. no proc•••o
.l.itor.l • li. pre.taçlo d. contas do. ga.to. d. campanha.

EntendtlD). que é extrlUllaMnte importante ua
control. da. d••pe••• eleitorais. A cada aleiçAo, ai quantia.

di.pendida. pelo. candidato. tia almantado

.iqnific.tiv...nt., chegando a cifra. elevad1••ima.. • c.rto

o projeto visa regulamentar o procesao
eleitoral da 1996. Nio se trata de introduzir diapo.itivo.
novo. para alterar significativamente o proces.o da. pr6xima.
.leiçõe., ma. 111m. fazer adaptações necessAriall, preenchendo,
•••ia, ... lacuna hoje exiae"ente, pela falta de uma legilllaçAo

peraan.nt., d. um novo Código Eleitoral. O Código vig.nt. foi
aprovado _ 1965, o que torna evidente que JlUitoa d. seua

diapoaitivoa eatio uItrapallaados, precisam ser revistoa, •

urqent_nt. alteradoll. Porém, enquanto nio houver wãa
diaeu••lo ..i. aprofundada que nos levB a uma reforma. aapla

da no••• leqi.laçlo eleitoral e partid4ria, faz-s. nece••6ria
a aprovaçio d. leia eapecí.ficas que requl&JD8nte. o. proce••o.
• l.itorai., at6 porque, deixar de aprovA-la., significa
aapliar o. pod.r.. do Tribunal Superior Eleitoral que muit••..... v6-.. obriqado a baixar instruçõ.. para a. el.içõe.,

ocupando, indevidamente, o espaço que d.v.ri. ..r do
legislador.
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"lEGISlAC~(\ rlT ''lA ANEXADA P~LA

';OORDENAçAÓ DE l:.,HULl:;S LEGiSLATIVOS· <""'

LEI N· 4.737. DE 15 DE JULHO DE 1965

(Texto consolidado)

IftIlIl1Il o CócIllO EIIItonL
................................................................................................

Art. 1M. E~ eleitollaJllol candidatOl reJistrados por um putido ou coIip.
~I!!.So respectivo qllOCiente putidúio indicar, na ordem da votaçio nominal
que cada um tenha recebido.

Art.:IOI. O relatório a que se refere o artilO anterior ficam na Secretaria do
Triblll!!1->JlC1o prazo de 3(trts) dias, para exame dOi partidose candidalOl interessados,
qIIC podemo examinar tambán os documentos em que ele se baleou.

t I' Terminado o prazo supra, OI partidos podemo aprnentar u suo reclama·
ç6es. dentro de 2 (doil) dias, sendo..lU submetidu a parecerda ComilSioApuradora,
qIIC, no prazo de 3 (trts) dias, apresentart aditamento ao relatório com a propoita
das modificaç6es que jullar procedentes, ou com a iusti~ da improcedancia
das arpüç6cI.

t Z' O Tribunal ReJional. antes de aprovar o relatório da Comiuio Apuradora
eem3 (trlls) dias imprortOpveis, julprt uimpuanlÇ6es e as reelamlÇ6es nloproyidas
pela Comíssio Apuradora e. se u deferir, volta" o relatório' Comíssio para que
_j_ feitas u a1teraç6es resullaJltes da decisIo.
..........................:. ' .

Art. :117. Aplicam... aos fatos ineriminadOl nesla Lei u rearas prais do CódiJO
Penal.

...........................................................................................
Art. 3... PratIcar ou permltit o membro daM_ Receptora que seja praticada

quaIqIIer impIuldade q1Il determine a anulaç60 de votaçio, salw no cuo do art.
311:

..,._ cIeteaçIo aÚ leis _ 011~ento de 90 a 120 diu-muJta.
Art. JII. Votar em Seçio Eleitoral em que nIo estl. iJIIcrito, sa1vo nos CUOI

upce__ JIDYÍ'lOl, e permitir o Presidente da Mesa Receptora que o voto seja
adaIilIdo:

..._ deteDçio aú um n* ou paptlIllnto de 5 a 15 diu-muJta pera o eleitor
e de 20 • 30 diaI-muIta pera O Pmidente da M....

Art. 3d. VIolar 011 11_~Iaro liJiIo do voto:
..._ detençIo aM dols UOI.
Art. m. DeiuroJulze OI membros da Junta de expediro boletim de aptuaçlo

iMeII.- apóa apuraçIo de c:ada urna e antes de puaar • subseql1ellte, sob
quIq_ pntnto e aiIIda q1Il dilpensada a expediçio pelOl F'ucais, DeleJados ou
......pe.a1II:-_. --

..._ ~1O de 90 a 120 clial-muJta.

........... N. Seç6es Eleitorais em que se proceder • ~tqem pela
.... a-ptara, iJIc:onerIo 11& mestiíã pena o Presidente e OI MeúriOS que nIo

.~~~.~~.~~~~~.~I~: ..
Art•.)23, Divu1lar. na propaganda. fatos 'u~ sabe inverí~teos. em 'e,*-,"~

panidos ou candidatos e capazes de exe,cer inl1uencla sobre o eleuorado: .
...... _ detençio de dois me... a um ano ou pagamento de 120 a ISO dw·mulla.

Parqraf'o dllko. A pena l! agravada se o crilf~ l! cometido pela impreuu.
mdio 0l' televisto.

Art. 344. Recusar ou abandonar o serviço eleitoral sem justa causa:
Pua- de~nçlo at6 dois meses ou pagamento de 90 a 120 dias·multa.
Art. 3-45. NIo cumprir a aUloridade judieitria. ou qualquer funeionirio dos

órpoo da Jusr;ç. EleilOral. nos prazos legaú. os deveres impostos por este Código,
_ ainfraçio nio estiver sujeita a outra penalidade: (1")

__- paa-enlO de trinta a noventa dias·multa.
Art. 346. Violar o disposto no ano 377:
Pua - detençlo ali! seú meses e pagamento de 30 a 60 dias.multa.
......... úIeo. Incorremo na pena, aWm da autoridade responúvel. os servi.

dores que prestarem serviços e os candidatos, membros ou diretores de partido que
derem causa • infraçio.

Art. 3of7. Recusar a1lJU!m C1IIIIptimenlO ou obediincia a dilil6ncias, ordens ou
instnIç6es da Justiça EleilOrai ou opor embaraços' sua execuçio:

...- detençlo de trts meses a um ano e paaamento de 10 a 20 dias-multa. •

Art. 355. As infrações penais definidas neste Código Sllo de açio pública.

AJ'l.:H4. No processo e julaamento dos erimes eleitorais e dos comllllS que
lhes forem conexos, usim como nos recursos e na exeeuçio que lhes dia- respeito,
aplicar--te-t, como lei subsidiúia ou supletiva, o CódiJO de Procesao Penal•
......................................................................................................

LEI N! 8.713, DE 30 DE SETEMBRO DE 1993.

Estabelece normas para as
eleições de 3 de o1Í~bro
de 1994.

PROJETO DE LEI N9 834, DE 1995

(DO SR. MA'rHEUS SCIlMID'r E Oll'rROS)

Disciplina as eleições de 1996 e dá outras provi

dências.

(APENSE-SE AO PROJE'rO DE LEI N9 180, DE 1995)

O CONGRESSO NACIONAL DECRE'rA:

DAS ELEiÇÕES DE 1996

Art. I" - As eleições para Prefeitos, Vice-Prefeitos c Vereadores serIo realizIdas,
simultaneamente. em todo o PaIs, DO dia 03 de outubro de 1996, na fonna desta lei.

Parágrafo único - Nos municipios com menll8 f;Ie duzentos mil eleitORS, c ainda DOS

que forem criados até 31 de dezembro de '1995. serIo coosiderados eleitos o
candidato a Prefeito e o a Vice-PrefeitQ, com aquele registrado, que ob4ivercm
maioria de votos. no pleito mlJllicipel. -

J\rt. 2" - Nos municfpios com mais de duzentos mil ~ie;tores, serão ,;onsiderados
eleitos os çandidatos • Prefeito e a Vice-Prefeito, com aquele registrado, que
ob4ivcrcm maioria absoluta de votos, nIo computados os em branco e os nulos.

§ I" - Se nenbtml candidato alcançar maioria absoluta na primeira votaç!o, far·_á
nova eleiçlo DO dia 15 de novembro de 1996, concorrendo os dois ClIIIdidatos mais
votados e considerando-se eleito aquele que obtiver • maioria dos votos, nIo .
computados os em branco e os nulos.

§ 2" - Se. antes de realizado o segundo turno, ocorrer morte, desist&1cia ou
~o legal de candidato a prefeito, convocar·se-á, dentre os remanescentes,
o de maiorvotaçlo:

§ 3" - Se remanescer em segundo hrgar mais de tml candidato com • mesma votaç!o,
qua1ificar-se-á o mais idoso. .

§ 4" - Nas eleições proporcionais, o cômputo dos votos obedecerá a parte fina1 do
capul deste artigo.

Art. 3" - A posse do Prefeito, Vice·Prefeito e Vereadores eleitos nos termos desta lei
dar-se-á do dia 01 de janeiro de 1997. perante a Cimara Municipal respectiva e clso
esta nIo se reúna, perante o Juiz Eleitoral.

Art. 4" • Nas eleições referidas nos'artigos anteriores será aplicada a Legislação
Eleiloral vigente. ressalvadas as regras especiais estabelecidas nesta lei e o
disposto no art. 17. parágrafo 1", da Constituição Fcderal, assegurando-se
autonomia aos partidos politicos e garantias aos votantes.

§ I" • Será assegurado ao eleitor o direito do deslocamento para o exercicio do
voto, devendo a Justiça Eleitoral requisitar veiculos do poder público e. se
necessário. contratar de particuláres para plena consecução do transporte sob
pena de responsabilidade do magistrado eleitoral. fazendo-se na última hipótese a
indenização legaI.
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§ 2' - Ninguém poderá sofrer qualquer constrangimento no dia do pleito por parte
das autoridades sendo-Ihes vedado revistar o eleitor ou veiculas, ou impedir o
seu deslocamento ou penetrar em domicilias ou sedes de partidos, obedecido o
disposto no artigo 236 da Lei 4737 de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral).

§ 3' • Representações ou queixas contra candidatos encaminhadas às autoridades
policiais ou Ministério Público, na fase da campanha eleitoral ou durante a
apuração só deverão ter andamento se vierem com documentos comprobatórios
das alegações ou outros tipos de provas com indicias juridicamente aceitáveis.

~. 5' - Somente poderão registrar candidatos ou participar de coligações, com
VIstas às eleições previstas nesta lei, os partidos. políticos que tenham os
estatutos devidamente registrados no Tribunal Superior Eleitoral até o dia 5 de
maio de 1996.

§ 1° - Nos municipios em que não houver diretório municipal organizado, a
convenção municipal destinada a delíberar sobre coligações e escolha de
candidatos será organizada e dirigida por comissão municipal provisória
designada para este fim pela comissão executiva regional ou comissão regional
provisória, sendo essa atribuição conferida, onde houver, à comissão provisória
de que trata o parágrafo I' do art. 59 da Lei n' 5682, de 2I de julho de 1971, e
alterações posteriores caso não haja norma estatutária sobre o assunto.

§ 2' - Nos municipios a que se. refere o parágrafo anterior, as atnbuições
previstas nesta lei para as comissões executivas municipais serão exercidas pelas
comissões municipais provisórias.

Art. 6° - É facultado aos partidos políticos celebrar coligações para o registro de
candidatos à eleição majoritária, à eleição proporcional ou a ambas.

§ 1° - É vedado ao partido politico celebrar coligações diferentes para a eleição
lllajOlitátia e para a eleição proporcional.

§ 2° - A coligação terá denominação própria, que poderá ser a junção de todas as
siglas dos partidos que a integram, sendo a ela assegurados os direitos conferidos
aos partidos políticos no que se refere ao processo eleitoral.

§ 3° - Na propaganda para eleição majoritária, a coligação usará
obrigatoriamente sob sua denominação as legendas de todos os partidos que a
integram, e na propaganda para eleição proporcional de cada partido usarà
apenas sua legenda sob o nome da coligação.

Art. 7° • Se· o estatuto do partido não dispuser de outra forma, as coligações
dependerão de-proposta da comissão executiva municipal ou de trinta por cento
dos convencionais e de aprovação pela maioria absoluta dos membros da
convenção municipal.

Parágrafo único - Nos mlJ1licipios com mais de um milhão de habitantes, a
proposta de colígação deverá ser encaminhada à Convenção pela comissão
regional provisória, ou pela comissão executiva municipal, por trinta por cento
dos convencionais ou na forma do estatuto partidário ou por órgão que o
substituir.

Art. 8° - Na formação de coligações serão observadas as seguintes normas, se os
Estatutos do Partido não dispuserem de outro modo:

I • na chapa da coligação poderão ser inscritos candidatos filiados a qualquer
partido dela integrante, guardada a proporcionalidade em termos do número de
filiados de cada partido registrado na Justiça Eleitoral.

II - O pedido de registro dos ClIÍldidatos será subscrito pelos presidentes dos
partidos coligados ou pelos seus delegados ou pela maioria dos membros das
respectivas comissões executivas municipais.

III - A coligação será representada em juizo pelos seus Delegados indicados
pelos seus Partidos.

Art. 9° - As convenções destinadas a deliberar sobre coligações e escolha de.
candidatos serão convocadas na forma do estatuto de cada partido politico ou, se
este for omisso, na forma desta lei, para se realizarem até 24 de junho de 1996, e
o requerimento de registro dos candidatos deverá ser apresentado ad Cartório
Eleitoral até às vinte horas do dia 5 de julho de 1996.

§ 1° - A convenção municipal serà constituida de acordo com estatuto de cada
paniào polirico ou, se este for omisso, na seguinte forma:

I - nos municipios com até um milhão de habitantes, onde haja diretório:

a) os membros do diretório municipal;
b) os vereadores, deputados e senadores com domicílio eleitoral no municipio;
c) os àelegados à convenção regional;

II • nos municipios com mais de um milhão de habitantes, onde haja diretório:

a) os vereadores, deputados e senadores co~ domicilio eleitoral no município;
b} os delegados à convenção regional dos diretórios de unidades administrativas
ou zonas eleitorais ou não existindo estas, aqueles que forem eleitos pela
Convenção Municipal.

§ 2° - Nos municipios em que não haja diretório, participarão das convenções os
membros a que se refere o paràgrafo anterior, observado o seguinte:

I • nos municipios com até um milhão de habitantes;os membros do diretório
municipal serão substituidos pelos membros da comissão municipal provisória;

II - nos municipios com mais de um milhão de habitantes, as unidades
administrativas ou zonas eleitorais que não tiverem diretório organizado serão
representadas pelos Membros da Comissão Provisória respectiva da comissão
provisória respectiva, salvo diversa determinação estatutária.

§ 3° - Nos municipios com mais de um milhão de habitantes, a convenção
municipal será convocada pela comissão executiva regional, pela comissão
regional provisória, ou na forma do estatuto partidário.

Art. 10 - O prazo de filiação partidária dos candidatos às eleições previstas nesta
lei reger-se-á pelo disposto no artigo 1° da lei nO 7454, de 30 de dezembro de
1985, e encerrará no dia 02 de outubro de 1995, e o do domicilio eleitoral no
municipio, doze (12) meses antes da data do pleito.

§ 1° - Considera-se deferida a filiação partidária com o atendimento -das regras
estatutárias do Partido respectivo, cabendo ao cartório eleitoral proceder às
devidas anotações, ressalvados os direitos de recursos para os órgãos partidários
superiores.

§ 2° - No caso dos municipios criados até 3I de dezembro de 1995, o domicilio
.;k:itüraI .it..á ....óulprovado pela inscrição nas secções eleitorais que funCionem
dentro dos limItes territoriais do novo municipio.

Art. I I - Cada partido político poderá registrar candidatos para a Câmara
Municipal até o número de cadeiras a serem preenchidas mais 10% (dez por
cento).

§ 1° - No caso de coligação, o número de candidatos registrados poderá
corresponder ao dobro das cadeiras da Câmara Municipal.

§ 2" - Na hipótese dos partidos ou coligações não requererem os registros dos
seus candidatos, estes poderão fazê-lo perante a Justiça Eleitoral, nas 72 horas
seguintes ao encerramento do prazo previsto no artigo 9° desta lei.

§ 3° - A declaração de bens a que se refere o art. 94, parágrafo 1°, VI, da lei nO
4737, de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral), poderá ser completada com
documentos após a diplomação do candidato e as provas do registro do eleitor e
filiação serão feitas pelo próprio titular do cartório eleitoral se o municipio
integrar uma única zona eleitoral.

§ 4° - Os candidatos de coligações, para as eleições majoritárias, serão
registrados com o número da legenda de seu partido; para as eleições
proporcionais, serão inscritos com o número da série do respectivo partido.

§ 5° - Para efeito de registro no caso de homonimia, terá preferência o candidato
regis~l!o em eleição imediatamente anterior, ficando os demais candidatos
impedidos de utilizar o nome.

Art. 12 - É facultado ao partido ou coligação substituir o nome do candidato que
venha a ser considerado inelegível, ou que renunciar ou falecer após o termo final
do prazo de registro.

§ 1° - A escolha do substituto far-se-à pela maioria absoluta dos membros da
comissão executiva municipal ou da comissão provisória do partido, ou na forma
do estatuto do partido a que pertencer o substituído, e o registro deverá ser
requerido, em qualquer hipótese, dentro do prazo de quinze dias, contado da
ocorrência do fato que deu origem à substituiçãO.

§ 2° - Nas eleições proporcionais, a sub~tituição SÓ se efetivará se o novo pedido,
com a observância de todas as formalidades exigidas para o registro, for
apresentado até sessenta dias antes do pleito. •
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§ 3° • Tratando-se de eleições majoritárias, se o candidato for de coligação, a
,uusliLUiçao õevera ser feita por decisão da maioria absoluta das comissOes
.executivas dos partidos coligados.

Art. 13 - Com a antecedencia mínima de oito dias, o partido poderá comunicar ao
Cartório Eleitoral para devido registro, o dia, lugar e hora em que se realizará a
convenção, - havendo a presença do obselVador da -Justiça Eleitoral, se o
Presiõeme da comissão e"ecutiva municipal ou grupo de dez por cento dos
convencionais a solicitar.

Paragrafo único - para reunião de Convenções ou de Diretório, os Partidos
poderão usar, em horilrios previamente estabelecidos, os recintos das Casas
Legislativas, Escolas ou prédios públicos e na falta destes, se necessário,
quaisquer sedes de emidades comunitárias, solicitadas ao Juiz Eleitoral e por esta
autorizada.

Art. 14 - Se a convenção partidária municipal se opuser, na deliberação sobre
coligações, às diretrizes legitimamente estabelecidas pelos órgãos superiores do
partido, estes poderão, se assim autorizar o respectivo estatuto, anular tais
decisões e os atos delas decorrentes.

Paragrafo único -tJa decisão da Comissão Executiva Regional, que será tomada
por maioria absoluta de votos, cabe recurso sem efeito suspensivo.

Art. 15 - A Justiça Eleitoral regulará a identificação dos partidos e seus
candidatos, supervisionara o serviço de transportes dos eleitores e o andamento
do pleito.

Paragrafo único - Cada partido ou coligação que tiver candidato m'\ioritário
indicara até 90 dias antes das eleições, um representante para o comite
interpartidário municipal que sera ouvido pelo Juiz Eleitoral em assuntos de
propaganda, transporte, alimentação e outras questões que necessitarem de
decisão administrativa por parte daquela autoridade eleitoral.

Art. 16 - As cédulas oficiais para as eleições previstas nesta Lei serão
confeccionadas pela Justiça Eleitoral, que as imprimirá, con exclusividade, para
distribuição às mesas receptoras, sendo sua impressão feita em papel opaco, com
tinta preta e em tipos uniformes de letras e números, de acordo com o modelo
anexo a esta lei.

§ 1° - Os candidatos para eleição majoritária serão identificados pelo nome
indicado no pedido de registro, pela sigla adotada pelo Partido a que pertencem
ou pelo número do partido, e deverão figurar na ordem determinada por sorteio

§ 2° • Para as eleições proporcionais, a cédula terá espaços para que o eleitor
escreva o nome ou o número do candidato escolhido, ou a sigla do partido de sua
preferência ou o número deste.

Art. 17 • O c'andidato podera ser registrado sem o prenome ou com o nome
abreviado, apelido ou nome pelo qual é mais conhecido, até o máximo de três
opções, desde que não se estabeleça dúvida quanto à sua identidade, não atente
contra o pudor, não seja ridiculo ou irreverente.

§ 1° - Para efeito de registro, bem como apuração e contagem de votos, no caso
de dúvida quanto à identificação da vontade do eleitor, serão válidos e
con~ignados os nomes, pre-nomes, cognomes ou apelidos de candidatos
registrados em eleição imediatamente anterior.

§ 2° - Para fins de' apuração, prevalecera o nome do candidato, mesmo que o
número indicado pelo eleitor seja discordante, procurando-se sempre verificar a
intenção do eleitor, na hipótese de grafia ou irregularidade na cédula.

§ 3° - Os candidatos poderão votar em qualquer seção eleitoral no municipio
dentro de sobrecarta para apuração em separado.

§ 4° • Para efeito de deferimento do registro, bem como para apuração e
contagem de votos, no caso de dúvida quanto à identificação da vontade do
eleitor, serão válidos e consignados os nomes, pré-nomes, cognomes ou apelidos
de candidatos éonforme foram registrados.

Art. 18 - Se o elevado número de partidos e candidatos às eleições proporcionais
tomar inviável serem afixadas suas relações dentro da cabine indevassável, a
afixação devera ser efetuada em local visível no recinto da seção eleitoral.

Art. 19 • Nas capitais e nos municípios com mais de 200 mil eleitores as mesas
receptoras serão também mesas apuradoras.

§ 1°· A critério do Juiz Eleitoral não se aplicara o disposto no caput deste artigo
em sessões da zona rura1 onde não houver condições de se proceder a apuração
dos votos, ou por insegurança ou inexperiênci~ dos mesários, além de outros
fatores, o que sera manifestado pelos Partidos, através de seus delegados.

§ 2° - O Juiz Eleitoral escolherá os mesários considerando também o nivel de
instrução, não podendo nomear para a mesa receptora aqueles que tenham entre
si afinidade por local específico de trabalho, seja em empresa pública ou privada,
ou parentesco até o 3° grau.

§ 3" • As mesas receptoras, uma vez concluida a recepção dos votos e elaborada
a ata da eleição, transformar-se-ão em mesas apuradoras para procederem
imediatamente e no mesmo local, à apuração dos votos, confecção do respectivo
boletím de uma e redação da ata de apuração, convocando-se os fiscais de
partidos para acompanharem os respectivos procedimentos, na secção eleitoral
de sua responsabilidade.

§ 4° • A mesa receptora não fara apuração se não tiver presente doís fiscais de
partido ou coligações diferentes, sob pena de recontagem obrigatória pelo Juiz
Eleitoral, devendo o Presidente da secção lavrar termo constatando o fato, e
encaminhando a uma para o JuizadqJ':Jeitoral competente.

§ 5° • Encerrada a recepção dos votos, a mesa apuradora inventariara as cédulas
não utilizadas, inutilizando-as imediata e obrigatoriamente antes da abertura da
uma para a contagem dos votos. O resultado deste inventário, assim como o.
número de cédulas recebidas para utilização na seção, constarão,
indispensavelmente, da ata da eleição.

§ 6° • Concluida a apuração e preenchido o correspondente boletim de uma com
os resultados apurados, as cédulas'eleitorais serão, à vista de todos os membros
da mesa, delegados e fiscais de partidos, advogados e candidatos presentes ao
ato, recolocadas na uma, que, devidamente lacrada e rubricada, sera conduzida
ao local determinado pela Justiça Eleitoral.

§ 7° • O boletim de uma, com os resultados apurados, sera sempre assinado pelos
membros da mesa e no mínimo dois fiscais de partidos ou coligações diferentes,
presentes ao ato. A última via do boletim devera ser entregue, imediatamente
depois do elaborado, ao representante do comite interpartidário, sendo as demais
vias, também lacradas e rubricadas, em envelope apropriado, recolhidas ao
mesmo destino da urna, na maneira do paragrafo anterior.

§ 8° • O representante do comitê interpartidário, a que se refere o paragrafo
anterior, fara distribuir aos fiscais dos partidos, presentes à apuração, e no prazo
de até três dias, ao Presidente dos Partidos concorrentes, cópias reprográficas do
boletim de uma, para O que a Justiça Eleitoral requisitara junto a quaisquer
órgãos públicos ou contratara de órgãos privados os meios necessários ao
cumprimento do disposto neste parágrafo.

§ 9" • Da ata da apuração constará, além da assinatura, a identificação completa
do representante do comite interpartidário que receber a cópia do boletim
referida no parágrafo anterior.

Paragrafo 10°. - O Tribunal Superior Eleitoral, através de resoluçã; especifica,
definira o modelo e impnmlra as atas da eleição e apuração referidas, delas
constando, necessariamente, espaços próprios para registro dos incidentes,
impugnações, protestos e reclamações feitas pelos membros da mesa, candidatos,
delegados, fiscais e advogados de partidos.

Parágrafo 11° - Aplicam-se às mesas receptoras dos municipios referidas neste
artigo as normas constantes da Lei n° 4737, de 25 de julho de 1965 (Código
Eleitoral), no que não contrariem esta lei.

Art. 20 - A nomeação da mesa receptora, turma ou juntas apuradoras,
escrutinadores ou auxiliares, sera feita em audiência pública até sessenta dias
antes do pleito e qualquer partido podera oferecer impugnação motivada ao Juiz
Eleitoral no prazo de dez dias, contra nomes indicados devendo a decisão ser
proferida em três dias, comunicando-se ao Presidente do Tribunal Regional
Eleitoral.

§ 1°· Da decisão do Juiz Eleitoral cabera r$lcurso ao Tribunal Regional Eleitoral,
interposto dentro de tres dias, devendo dentro de igual prazo, ser resolvido.

§ 2° - Na zona rural as seções eleitorais só em casos excepcionais devem superar
duzentos votantes procurando-se instalá-los em todos os povoados.

Art. 21 • O Juiz Eleitoral, no prazo de trinta e seis horas após a realização das
eleições, daril conhecimento, na sede da zona eleitoral ou no local ond~ esteja a
mesma funcionando, des resultados de cada boletim de uma e da totalização dos
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votos por municipio. IJentro das setenta e duas horas seguintes, os partidos
politicos e candidatos poderão requerer, fundamentadamente, a recontagem de
votos de uma determinada seção.

§ 1° - Sendo o pedido formulado conjuntamente por mais de dois partidos
participantes do pleito, considerada a coligação como partido, o deferimento será
automático e a recontagem pela junta ap'uradora se efetivará no prazo máximo de
quarenta e oito horas.

§ 2" • Será também assegurada a recontagem dos votos, na forma do parágrafo
anterior, quando,.na fundamentação do recurso, ficar evidenciada a atribuição de
votos de um candidato a outro, a candidatos inexistentes e ainda, o não
fechamento da contabilidade da urna, bem como a não apresentação de totais de
votos nulos, brancos ou mesmo constando-se resultados da eleição proporcional
especificamenté destoantes da média geral verificada nas demais seções do
mesmo municipio ou zona eleitoral.

§ 3° • Ao advogado, devidamente constituido por partido politico ou coligação, é
assegurado o áesempenho de suas atividades profissionais junto aos Juízes
Eleitorais e às mesas receptoras e apuradoras de votos, nos termos da Lei nO
8906/1994.

§ 4° • Da decisão sobre recontagem de votos em todo o município haverá recurso
para o Tribunal Regional Eleitoral e deste para o Tribunal Superior Eleitoral na
forma da Constituição Federal.

Art. 22 • É livre a escolha dos fiscais e delegados pelos partidos ou coligações,
sendo defeso ao Juiz Eleitoral a nomeação de qualquer deles para compor mesa
receptora ~u)unta apuradora de votos.

§ 1° • O fiscal poderá ser nomeado para fiscalizar mais de uma sessão eleitoral
num mesmo municipio, inclusive se for eleitor de outra zona eleitoral e seu voto
será admitido na seção que fiscalizar com sobreearta em separado.

§ 2° • Os partidos ou coligações poderão credenciar no processo dI: voiação até
três fiscais por urna e 4 fiscais por cada mesa apuradora.

.
Art. 23 - Os eleitores nomeados para compor as Mesas Receptoras serão, no dia
.seguinte ao da eleição e ao do eventual segundo turno, dispensados do serviço
sem prejuizo do salário, vencimento ou qualquer outra vanlllgem, mediante
cOl\lprovação expedida pela Justiça Eleitoral.

Parágrafo único • As credenciais dos fiscais e delegados serão. eXpedidas,
exclusivamente, pelos presidentes dos partidos e não necessitam de visto do Juiz
Eleitoral, mas poderão; se o partido desejar ter o "ciente" do escrivão eleitoral
que fará a devida anotação no registro competente.

Art. 24 - Fica vedadó aos Juizes e membros do Ministério Público que sejam
partes em açõesj~ciais que envolvam candidatos às eleições de 1996 participar
de qualquer das faSes do processo eleitoral nos diversos pleitos de que trata esta
Lei.

Art. 25 • Os partidos e coligações poderão fiscalizar todas as fases do processo
de votação e~ das eleições, inclusive o preenchimento dos boletins de
urna e o processament~eletrÔniCO e informatizado da totalizaçilo dos resultados,
sendo-Ihes garantido acesso antecipado de, no mínimo, trinta dias, aos
programas de computa r a serem utilizados na apuração.

§ 1° - Os fiscais e delegados dos partidos e coligações terão direito a se
posicionar a uma distân6ia não superior a um metro da Mesa Apuradora, de
modo que possam observar diretamente a abertura da urna, a abertura e
comagem das céduiase o procedimento do boletim.

§ 2° • Os trabalhos de apuraçilo não poderão ser realizados sc.m que seja dado
cumprimento ao disposto no parágrafo anterior sujeitos os responsáveis às penas
previstas no art. 347 do Código Eleitoral.

§ 3° - O não-atendimento ao disposto no parágrafo 1° enseja a impugnação do
resultado da urna, desde que apresentada antes do término de sua apuração.

§ 4° • No prazo de 15 dias a contar do conhecimento dos programas de
computador a que se refere o capu!, o partido ou coligaçio poderá apresentar
impugnação fundamentada à Justiça Eleitoral, devendo a mesma julgar a
impugnação em até cinco dias e, no caso ae procedência, efetuar as
reformu\ações devidas.

§ 5° • Os partidos collCOlTentes ao pleito poderão constituir sistema próprio de
fucalização, apuração e totalização dos resultados, contratando inclusive

empresas de auditoria de sistemas, que, credenciadas junto à Justiça Eleitoral,
receberia, previamente, os programas de computador e, simultaneamente, os
mesmos dados a1imentadores do sistema oficial de apuração e totalização.

Art. 26 - Os órgãos encarregados do processamento eletrônico de dados são
obrigados a fornecer aos partidos ou coligações, no mesmo momento da entrega
ao Juiz encarregado, cópias dos dados contidos em fita magnética do
processamento parcial de cada dia.

Art. 27 - O.boletim de urna, cujo modelo será aprovado pelo Tribunal Superior
Eleitoral, conterá impressos os partidos, os nómeros e os nomes dos candidatos
concorrentes, sob pena de nulidade da apuração.

§ 1° • O Juiz Presidente da Junta Apuradora é obrigado a entregar aos partidos
concorrentes ao pleito ou coligações, e seus respectivos delegados ou fiscaIS
credenciados, cópia do boletim de urna; não o fazendo, incorrerá na pena
prevista no art. 310 do Código Eleitoral, aplicada cumulativamente.

§ 2· • A transcriçio dos resultados apurados no boletim deverá ser feita na
présença de fiscais, delegados e advogados dos partidos e coligações, que, ao
final do preenchimento "do boletim, receberão imediatamente exemplar idêntico,
expedido pela Junta Eleitoral.

§ 3° - Para os fins do disposto no parágrafo anterior, cada partido ou coligação
credenciará dois fiscais perante Junta Eleitoral, funcionando um de cada vez,
com direito a transitar pelo prédio utilizado pela Justiça Eleitoral.

§ 4° • O rascunho, denominado borrão, ou qualquer outro tipo de papel utilizado __
pelo Juiz ou qualquer membro da Junta Apuradora, não poderá servir de consulta
posterior á apuração perante a Junta totalizadora apuradora de votos.

§ 5° • No boletim de urna constará as opçõ.s de nomes dos candidatos conforme
foram registrados.

Art. 28 • O Juiz Presidente da Junta Apuradora é obrigado a recontar a uma cujo
resultado apresentar no Boletim incoincidência com o nómero de votantes ou
houver discrepância com os dados obtidos no momento da apuração.

Art. 29 - Antes de concluir a expedição do Boletim de Apuração, o Juiz e os
membros da Junta não poderão passar a apurar a urna subseqüente, sob pena de
incorrer no crime previsto no art. 313 do Código Eleitoral.

Art. 30 - A impugnação não recebida pela Junta Apuradora pode ser apresentada,
sem setenta e duas horas, acompanhada de decJaraçio de duas testemunhas, ao
Tribunal Regional Eleitoral.

Parágrafo único - O Tribunal·decidirá sobre o recebimento em quarenta e oito
horas, publicando o acótdão na própria sessão de julgamento e transmitindo
imediatamente á Junta, via telex ou fax, o inteiro teor da decisão e da
impugnação.

Art. 31 • Nos municípios com mais de uma Zona Eleitoral, a apuração das umas
correspondentes a cada urna será realizada em locais distinllls.

Art. 32 • Em cada Zona Eleitoral haverá, além da Junta Apuradora várias turmas
de apuração, organizadas pelo Juizo Eleitoral, ouvido o Comitê Interpartidário.

Parágrafo único - O Juiz Eleitoral, ao nomear escrutinadores e auxiliares de cada
turma oujunta apuradora, obedecerá ao disposto no art. 20 desta lei.

Art. 33 - Silo vedados e considerados nulos de pleno direito, nilo gerando
obrigações de espécie alguma para a pessoa juridica interessada e nenhum direito
para o beneficiário, os atos que, no periodo compreendido entre o primeiro dia
do quarto mês anterior às eleições de que trata esta Lei e o término do mandado
do Prefeito do Municipio, ill)portarem a concessão de reajuste de vencimentos
em percentual superior à inflação acumulada desde o último re,yustamento, corno
tanlbém em nomear, admitir, contratar, ou exonerar de oficio, demitir, dispensir,
transferir, designar, re&daplar ou suprimir vantagens, de qualquer espécie, de
servidor público, estatutário ou não, da administração pública centralizada ou
descentralizada de âmbito estadual ou municipal. ficando igualmente vedada a
realizaçIo de concurso público no mesmo período.

§ 1° - Excetuam-se do disposto neste artigo:

I . a nomeaçIo de apWvados em concurso público;
II - a nomeaçIo ou exoneraçilo de cargos em comissão e designaçilo ou dispensa
de funçio de confiança;
m - a nomeaçIo para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, de
Procuradores do Estado e dos Tribunais e Conselhos de Contas.
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§ 2° - Os atos editados com base no ~o anterior deveria. ser
fundamentados e publicados, dentro de quarenta e OIto horas após a sua feItura,
no respectivo órgIo oficial.

§ 3° - O atraso na publicaçilo do órgao oli:ial, relativo aos quinze dias que
lIIIecedem 80S prazos iniciais a qne se refere este ...""!igo, implica a nulidade
aulomítica dos atos relativos a pesso.d inseridos, salvo se provocado por caso
fortuito ou força maior.

Da Propapnda Eleitonl

Art. 34 • A propaganda de candidatos a cargos eletivos somente é permitida após
a~n~~pem~~~salwa~~~acom~~à

indicaçio pelo partido.

Parágrafo único - Na promoçio de propaganda eleitoral sob qualquer forma é
proibido ~oIar a intimidade, a ~da privada, a honra e a imagem das pessoas,
assegurando o direito de indenizaçio pelo dano moral ou material decorrente,
ficando os responsáveis sujeitos às penas dos arts. 323, 324, 325, 326 e 327 da
Lei 4737, de 15 dejulbo de 1965 e o processo respectivo na forma do art. 355 e
seguintes do mesmo diploma legal.

Art. 35 • A propaganda através de quadros ou painéis de publicidade e outidores
011 retábulos somente será permitida 'após o registro de candidatos.

§ 1° - As empresas de publicidade deverão indicar ao comitê interpartidàrio os
seus pontos disponiveis para veiculaçilo de propaganda eleitoral, 05 quais não
poderio ultrapassar cinqílellta por cento do total dos espaços existentes no
município. Esses locais serIo distribuídos ern grupos, de forma eqüitativa, com
ponto de maior ou menor impacto ~sual, para sorteio ou acordo entre partidos e
coIipçOes concorrentes, para utilização em qualquer período 011 durante todo o
processo eleitonl.

§. 2° • Os partidos e coligações deverão comunicar às empresas, por escrito, os
períodos e a quantidade de quadros ou painéis que utilizarão dos grupos a que se
refere o paràgrafo anterior. Os que deixarem de ser utilizados não poderão ser
redistribuidos entre os demais concorrentes, autorizando-se a venda desses
espaços, nos intervalos dos periodos estipulados, somente para publicidade sem
fins eleitorais.

§ 3° - O custo estimado pelas empresas para a propaganda eleitoral de que trata
este artigo não poderá ser superior àquele praticado para publicidade comercial.

§ 4° - Os grandes quadros de outidores ou retábulos de partidos ou candidatos
devem ter dimensões semelhantes, comunicando-se ao Cartório Eleitoral e ao
comitê interpartidàrio as suas medidas por escrito antes de serem utilizados, se
assim exigir o Juiz Eleitoral ou o Comit~ Interpartidário.

§ 5° - Os quadros rle painéis menores serão de livre afixação na forma
estabelecida pelo Juiz Eleitoral e pelo Comitê Interpartidàrio.

§ 6° • Na utilização dos espaços da propaganda eleitoral cinqüenta por cento será
destinado às eleições majoritárias e a'outra metade, às proporcionais.

Art. 36 • Nos bens cujo uso dependa de cessão, permissão ouconcessilo do
Poder Público, ou que a ele pertençam, bem como nos de uso comum, é vedada a
pixaçilo e a inscrição a tinta e a veiculação de propaganda, ressalvada a fixação
de placas, de cartazes, estandartes, faixas e assemelhados, nos .postes de
iluminação pública, ~adutos, passarelas, pontes, muros, e outros eqUIpamentos,
desde que niIo lhes cause dano, dificulte ou impeça a sua utilização e o bom
andamento do tráfego.

Art. 37 • As entidades ou empresas que realizarem pesquisas de opinião pública,
relativas às eleiçõcs ou aos candidatos, para serem levadas ao conhecimento
público, são obrigadas a registrar, no prazo minimo de três dias antes da
divulgação, na sede da Zona eleitoral ou no Tribunal Regional Eleitoral se nas
capitais, pre~amente notificados pelo Juizo os partidos ou coligaçõcs, as
informaçõcs minimas a seguir relacionadas:

I • quem solicitou a pesquisa;

11 • de onde proveio o montante global dos recuri;0s, despendidos nos trabalhos;

111 • a metodologia e o periodo de realização da pesquisa;

IV • o plano "amostrai e ponderação no que se refere a sexo, idade, grau de
instruçilo, nivel econômico e área fisica de realizaçilo do trabalho;

VI • o sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalizaçilo da
coleta de dados e do trabalho de campo,

§ 1°· As informaçõcs especificadas nos incisos deste artigo ficarão à disposição
dos partidos politicos, das coligaçõcs, dos candidatos registrados para o pleito e
do cidadão que a elas teria ljvre acesso, e pleno direito a investigaçilo de todo o
trabalho da pesquisa.

§,2° • Em caso de descumprimento do disposto neste artigo, 05 responsáveis pela
empresa ou instituto de pesquisa e pelo órgilo divuIgador, 110 limite de suas
responsabilidades, estarão sujeitos á pena cominada no art. 324 da Lei nO 4737,
de I~ dejulho de 1965 (Código Eleitoral).

§ 3° - A comprovação de qualquer irregularidade ou alteraçilo nos dados aferidos
pela pesquisa em relação aos publicados tomarão os responsáveis pelo órgão
pesquisador e pelo veículo de divulgação sujeitos às penalidades do paràgrafo
~nterior e a publicação repetida dos dados corretos.

Art: 38 • A propag:m= :Ieitoral no rádio e na tele~são, para as eleiçõcs de 3 de
outubro de 1996, restringir-se-á, unicamente, ,ao horário gratuito disciplinado
pela Justiça Eleitoral, com expressa proibição de qualQuer propaganda paga,
obedecidas as seguintes normas:

I • todas as emissoras do País, reservarão, nos sessenta dias anteriores à
antevéspera das eleições, cento e vinte minutos diários para a J:'ropaganda, sendo
sessenta minutos à noite entre ~nte horas e trinta minutos e vmte e urna horas e
dez minutos na tele~sã~ e entre vinte horas e vinte horas e sessenta minutos 110

rádio;

11 • a Justiça Eleitoral distribuirá os horários reservados entre os partidos
politicos que tenham candidatos registrados às eleiçõcs majoritárias, às eleições
proporcionais ou a ambas, observados os seguintes critérios:

a) trinta minutos diários divididos igualmente entre os partidos politicos que
tenham elegido, em 3 de outubro de 1994, no mínimo um representante para o
Congresso Nacional e UI11 representante para a Assembléia Legislativa;

b) trinta minutos diários distnbuídos entr~ os partidos politicos, na proporçilo do
número de seus representantes no Congresso Nacional, cUl11prida a exigência da
alinea anterior;

c) trinta minutos diários distribuidos entre os partidos politicos, na proporção do
número de seus representantes na Assembléia Legislativa, CUl11prida a exigência
da alinea a;

d) trinta minutos diários distribuidos entre os partidos na proporção do número
de seus representantes na Cárnara Municipal;

e) ao partido politico a que tenha sido distribuido tempo diário inferior a UI11
minuto, facultar-se-á a soma desses tempos' para utilização cumulativa até o
limite de 'três minutos;

f) os partidos politicos que registrarem candidatos a apenas UI11a das eleiçõcs,
proporcional ou majoritária, terão direito à metade do tempo que lhes caberia de
acordo com os critérios das alineas a, b e c deste inciso, inclusive no que se
refere aos tempos mínimos;

g) a redução prevista na alinea anterior não se aplica se tiverem sido registrados
candidatos a ambas as eleiçõcs em coligação;

h) as emissoras de rádio e televisão ficam obrigadas a dar tratamento equânime a
todos os candidatos em sua programação normal e noticiários, sob pena de
suspensão por dez dias, de suas transmissões, ficando ainda a empresa e o
responsável sujeitos às penalidades do artigo 323 do Código Eleitoral e multa de
5 a 10 mil UFIRs se as mesmas manifestaçõcs revelarem preferência por
qualquer candidatura.

III • na distribuição do tempo a que se refere o inciso anterior, a coligação
usufruirá cUl11ulativamente ao tempo atribuído aos partidos que a integram,
respeitados os critérios das a1ineas a, b e c.

IV • compete aos partidos ou coligações, por meio de comissão especíalmente
designada, para esse fim, distribuir, entre os candidatos registrados, os horários
que lhe couberem;

V • desde que haja concordância entre todos os partidos participantes, em cada
parte do horário gratuito poderá ser adotado critério de distribuição diferente do
fixado pela Justiça Eleitoral, á qual caberá homologar:
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V) - as emissoras de rádio e televisão são obrigadas a divulgar gratuitamente,
comunicados ou instruções da Jusllça Eleitoral, até o mâximo de quinze minutos
diários, consecutivos ou não, nos trinta dias anteriores ao pleito;

VII • independentemente do horário gratuito de propaganda eleitoral, é facultado
a transmissão pelo rádio e pela televisão, de debates entre os candidatos
registrados pelos partidos politicos e coligações.

VIII - Nos trinta últimos dias antes do pleito fica proibida a veiculação de
noticias referentes a pesquisas eleitorais.

§ )0 _ Ocorrendo a hipótese de eleição em segundo turno, o tempo destinado ao
horário gratuito previsto no inciso I deste artigo, é reduzido a metade, sendo a
propaganda eleitoral no rádio e televisão, realizada nos vinte e cinco dias
anteriores à antevéspera da eleição.

§ 2° • O tempo destinado à propaganda gratuita no segundo turno será dividido
igualmente entre os candidatos, observando-se quanto ao inicio da programação,
os horários e critérios fixados no inciso I deste artigo.

Art. 39 • A partir da escolha de candidatos em convenção, é vedado à emissora,
na sua progrtunação normal:

I . transmitir pesquisa ou consulta de natureza eleitoral em que seja possivel ou
evidente a manipulação de dados;

II - utilizar trucagem, montagem ou outro recurso de áudio ou video, ou produzir
ou veicular propaganda que possa defradar ou ridicularizar candidato, partido ou
coligação;

III - veicular propaganda politica ou difundir opinião favorável ou contrária
candidato, partido ou coligação, ou seus órgãos ou representantes.

Parágrafo único • A não observância do disposto neste artigo enseja a suspensão
das transmissões da emissora por uma hora no mesmo horário em que a infração
foi cometida, por ordem do Juiz Eleitoral, a requerimento do candidato, partido
ou coligação que foi ofendido ou desfavorecido na programação, dobrado tempo
em caso de reincidência.

Art. 40 - Da propaganda eleitoral gratuita poderão participar, além dos
candidatos registrados, pessoaS devidamente credenciadas pelos partidos aos
quais couber O uso do tempo, mediante comunicação ás emissoras pelos
delegados dos mesmos, assegurado aos candidatos a destinação de pelo menos
um terço do tempo, em cada programa, ubedecido o dIsposto no § 2· do art. 71.

Parágrafo ünico • No horário gratuito na televisão será permitida a exibição de
imagens externas referentes a comícios e reuniões.

Art. 41 • Após o processo de escolhas dos candidatos, pelos partidos, ficará
assegurado o direito de resposta aos candidatos, partidos ou coligações,
atingidos por atos ou afirmações caluniosas, difamatórias ou injuriosas,
praticados nos horários destinados ás programações normais das emissoras de,
rádio ou televisão.

§ 1° ·.0 ofendido ou seu repre=tante legal poderá formular a pedido para o
exercicio de direito de resposta ao Juiz Eleitoral, dentro de quarenta e oito horas'
da llCllITência do fato, devendo a decisão ser prolatada improrrogavelmente nas
quarenta e oito horas seguintes.

§ 2". Para efeito de apreciação do exercício.do dírelto de resposta previsto neste
artigo, o Juiz Eleitoral deverá notificar imediatamente a emissora responsável
pelo programa para que entregue, nas vinte e quatro horas subseqüentes, sob as
penas do artigo 347 do Código Eleitoral, cópia da fita da transmissão pela
televislo ou pelo rádio, conforme o caso, que será devolvida após a decisão.

§ 3° • Deferido o pedido, a resposta será dada em até quarenta e oito horas após
adecislo.

§ 4° - Se a ofensa for produzida em dia e hora que inviabilizem sua reparação
dentro dos prazos estabelecidos nos parágrafos anteriores, o Juiz Eleitoral
determinará que a resposta seja divulgada nos horários que deferir, em termos e
fonna previamente aprovados, de modo a não ensejar tréplica.

Art. 42 • É assegurado o direito de resposta a qualquer pessoa, candidato ou não,
em relação a quem sejam feitas afirmações ou transmitidas imagens caluniosas,
difamatórias ou injuriosas, no horário gratuito da propaganda eleitoral; o
ofendido utiIizará, para sua defesa, tempo igual ao usado para a ofensa, nunca
inferior a um minuto, deduzido do tempo reservado ao partido ou coligação em
cujo horário esta foi cometida. Se o tempo reservado, na forma prevista no artigo

38 desta lei, ao partido ou coligação a que pertencer o ofensor for inferior a um
minuto, a resposta será levada ao ar tantas vezes quantas sejam necessárias para.
sua complementação, devendo necessariamente, responder aos fatos veiculados
na ofensa.

§ )0 • O ofendido ou seu representante legal poderá formular pedído para o
exerclcio de direíto de resposta ao Juiz Eleitoral dentro de vinte e quatro horas
do término da transmissão, devendo illStruir o requerimento com cópia do
programa em fita, se a veiculação foi feita pela televisão ou rádio, a qual será
devolvida, cumprida a decisão.

§ 2° • O Juiz Eleitoral; no prazo não superior a vinte e qlll'tro horas, notificará de
imediato o ofensor para que exerça seu direito de defesa, também em vinte e
quatro horas, após o que, no mesmo prazo, deverá proferir a decisão.

§ 3° • Deferido o pedido, a resposta ocorrerá em até quarenta e oito horas após a
decisão do Juiz Eleitoral.

§ 4° • Se a ofensa for produzida em dia e hom que inviabilizcm sua reparação
dentro dos prazos estabelecidos nos parágrafos anteriores, o Juiz Eleitoral
determinará que esta seja divulgada nos horários que deferir, em termos e na
forma que serão previamente aprovados, de modo a não ensejar tréplica.

§ SO • Da decisão caberá recurso, sem efeito suspensivo, ao Tribunal Regional
Eleitoral no prazo de vinte e quatro horas da data da sua publicação, juntando o
recorrente a fita referente ao programa e assegurando-se igual prazo ao recorrido
para contra-razões.

§ 6° • O Tribunal Regional Eleitoral deverá proferir sua decisão no prazo máximo
de vinte e quatro horas e, no caso de provimento de recurso observado o
disposto nos parágrafos 3° e 4· deste artigo. '

§ 7· • As decisões referentes a reclamações e representações sobre a propaganda
eleitoral gratuita nas emissoras de rádio e televisão serão julgadas pelo plenário
dos Tnounais Regionais Eleitorais nas capitais e pelo Juiz Eleitoral da respr.;.!iva
zona, quando do interior, assegurada ampla defesa aos acusados.

Art. 43 • Em nenhuma hipótese e sob nenhum pretexto será admitida a censura
ao programa eleitoral.

§ 1° - A Justiça Eleitoral a requerimento de qualqllCf interessado coibirá
imediatamente, de oficio, toda propaganda eleitoral ofensiva à honra do·
candidato, à moral e aos bons costumes.

§ 2° • Nenhum candidato ou eleitor poderá ser ouvido por veiculo de
comunicação após o último dia do horário eleitoral para falar a respeito de
candidaturas, partidos ou resultados de pleito, ficando os responsáveis pelo fato
sujeitos às penas do artigo 323 da Lei 4737, de IS/07/196S.

Art. 44 • A partir do registro da respectiva candidatura, é vedada a ítaI1SIIIissão
de propaganda de rádio ou televisão apresentadas ou comentadas por candidatos,
sob pena de cassação do registro correspondente.

Art. 4S • A partir do registro do candidato, é vedada a sua participaçio em
programas de rádio e televisão por ele apresentados ou comentados, sob pena de
cassação do registro correspondente.

Parágrafo ünico • Se o nome do programa for o mesmo que o do cand~to, fica
proibida a sua divulgação, sob pena de cassação ~o registro r.orrespondente.

Art. 46 • As reclamações ou representações contra o não cumprimento da
disposição contidas na legislação por parte das emissoras, dos partidos ou
coligações, seus representantes ou candidatos, deverão ser dirigidas aos Juizes
Eleitorais, na forma desta lei.

§ \0 • Se o município fOI' dividido em mais de uma zona eleitoral, o Tn'buna1
Regional Eleitoral designará um dos respectivos Juízes para decidir as
reclamações ou representações referidas, neste artigo, inclusive as que versarem
sobre propaganda eleitoral gratuita nas emissoras de rádio e televisão.

§ 2" • Se a reclamação ou representação for de partido ou coligaçio conlra
emissora ou autoridade pública que esteja impedindo o exercicio de propaganda
assegurada por lei ou permitindo o exercicio de propaganda proibida, o órgio
competente da Justiça Eleitoral decidirá, imediatamente, a fim de que, no prazo
máximo de vinte e quatro horas.da data da reclamação OU reprcsentaçIo seja
assegurado ao interessado acesso ao rádio ou à televisão para iniciar ou
prosseguir na propaganda eleitoral ou para que seja imediatamente suspensa, SCIlI

prejuizo das sanções que possam ser aplicadas à emissora ou autoridade
responsável.
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§ 3° - Os Tribunais Regionais Eleitorais manterão sempre wn dos seus Juizes de
plantio para conhecer e julgar reclamações ou representações não decididas no
prazo estabelecido no parágrafo anterior.

§ 4° - O disposto nos parágrafos anteriores não exclui a impetração de habeas
corpus ou mandado de segurança, quando cabiyeis.. .

§ 5° - No caso de o Juiz Eleitoral indeferir a reclamação ou representação,
poderá o interessado renová-Ia perante o Tribunal Regional Eleitoral, que
resolverá dentro de vinte e quatro horas.

§ 6" - O interessado, quando não for atendido no prazo a que se refere.o
parágrafo anterior ou ocorrer demora, poderá levar o fato ao conhecimento do
Tn'bunal Superior Eleitoral, a fim de que sejam adotadas as providências
necessárias.

Art. 47 - A Justiça Eleitoral poderá ·notificar os responsáveis por qualquer
emissora de rádio ou televisão, sob as peiIas do art. 347 do Código Eleitoral,
para que cassem e desmintam imediatamente transmissão que constitua iniraç.""
i legislação eleitoral.

Art. 48 • No caso de abuso ou crime eleitoral praticado na propaganda através de
radiodifusão, a emissora, ao ter conhecimento de denúncia; através da Justiça
Eleitoral ou de cópia protocolar que receber do denunciante, manterá a gravação
i disposição do Juizo Eleitoral, até a decisão final do processo.

Art. 49 - Nenhuma estação de radiodifusão de propriedade da União, dos
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, e de qualquer outra entidade· de
direito público, ou nas quais possuam eles maioria de cotas ou ações, bem assim
qualquer serviço de alto-falante mantido pelas mesmas pessoas,. poderão ser
utilizados para fazer propaganda' politica ou difundir opiniões favoráveis ou
contrárias a qualquer partido ou coligação, seus órgãos,' representantes ou
candidatos, ressalvada, quanto as estações de radiodifusão, a propaganda gratuita
de que trata esta lei.

Art. 50 - No que se refere à propaganda eleitoral e ao uso diário e da televisão,
o~ar~ão, no s~sundo turno, as prorrogações e penalidades previstas nesta
lei.

Art. 51 - Será permitida, até sete dias antes da data da eleíção, na imprensa, a
divulgação paga ou não de propaganda no espaço màximo a ser utilizado, por
edi~o, para cada candidato, de wn. oitavo de página de jornal padrão e de wn
quarto de página de revista ou tablóide, obedecido o disposto na alfnea "h" do
art. 38.

Art. 52 - É assegurado o direíto de resposta na imprensa escrita aos candidatos,
partidos ou coligações atingidos por afinnações caluniosas, difamatórias ou
injuriosas, utilizando-se o ofendido, para sua defesa, do mesmo espaço, página,
tamanho e caracteres usados na ofensa. .

§ I" - Na hipótese deste artigo, ofendido ou seu representante legal poderi
ímpetrar o direito de resposta ao Juiz Eleitoral, dentro de dois dias da data da
veiculação, instruindo o pedido com um exemplar da publicação.

§ 2° - O Juiz Eleitoral notificari imediatamente o ofensor para, em igual prazo,
exercer o seu direito de defesa, devetÍdo a decisão ser prolatada no prazo
miximo de seis dias da data do aforamento do pedido. .

§ 3° • Deferido o requerimento, a divulgação da resposta ocorrerá até quarenta e
oito horas apOs a decisão, independentemente a qualquer pagamento á imprensa,
cujos valores monetários ficarão a cargo do ofensor.

Art. 53 - Nos bens cujo uso dependem de cessão, pennissão qu concessão do
Poder Público, é proibida a propaganda, salvo, nos que a ele pertençam ou nos
de uso comwn, desde que não provoquem danos irreparáveis sendo de uso
aratuito em igualdades de condições para todos' os partidos ou coligações. Em
bens particulares, desde que com a permissão do detentor de sua posse, fica
livre, independentemente de licença de qualquer autoridade, a fixação de
propaganda eleitoral, exceto:

I - através de anúncios Iwninosos e inscrições nos leitos de vias públicas;

II - através de projeção de: video, de cartazes.fixados em cinertlls e teatros;

III • util~ de faixas ou cartazes instalados em ginásios e estádios
desportivos, de propriedade particular, ou por meio de faixas e cartazes portáteis
levados, mesmo voluntária e 'gratuitamellle, por freqüentadores daqueles, salvo se
alugados ou cedidos pira reUIIÍõcs partidárias;

IV - por intermédio de circuito fechado de som ou de simples imagem em
recintos· a que o público tenha acesso, como cinemas, teatros, lojas, shóppings,
exposições, clubes, salvo se alugados ou cedidos para reuniões partidárias.

Art. 54 - É assegurada, independentemente de licença, decretos ou posturas
municipais, a propaganda através de distribuição de folhetos, volantes e .demais
tipos de publicações impressas.

Art. 55 • Os processos eleitorais, contendo denúncias contra candidatos,
promovidos na fase de campanha eleitoral, não poderão ser objeto de
propaganda politica que visa desfavorecer o denunciado.

Art. 56 - A transferência do eleitor de wn municipio para outro no mesmo Estado
SÓ será permitida até quatro meses da data das eleições comprovada a nova
residência na forma da lei.

§ 1° - O disposto neste artigo e nos itens II e III do § 1° do art. 55 da Lei nO 4737,
de 15 de julho de 1965 {Código Eleitoral}, não se aplica à transferência de titulo
eleitoral do servidor público cívil, militar autárquico de empresa pública,
economia mista ou de membro e sua familia, sob sua dependência econômica,
que seja obrigado à mudança de residência, por motivo de remoção ou de
transferência funcional.

§ 2° - O servidor militar da União, dos Estados e do Distrito Federal, quanto a
serviço da Justiça Eleitoral deverá exercer o direito de voto, mesmo fora de sua
Zona Eleitoral ou do município onde tenha residência.

§ 3° - Ao servidor público civil ou militar da administração direta ou indireta da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é garantido, no periodo
de até 3 {três} meses anteriores ao pleito, o direito à percepção de sua

remuneração integral, contagem de tempo de serviço para todos os fins, bem
corno, não podendo ser ex-oficio removido, transferido ou exonerado, ou ainda
ser demitido sem justa causa ou dispensado.

Art. 57 - A transferência .do domicilio. eleitoral dQs atuais Prefeitos,
Vice-Prefeitos e Vereadores para outros municípios só poderá ser deferida no
curso de seus correntes mandatos, se houver a renúncia até. ses meses antes do
pleito.

Art. 58 - Se os mecanismos de computação nos registroseleitorais não indicatem
eleitores anteriormente tidos como votantes, poderão os mesmos· votar em
separado, na sua seção eleitoral, mediante a apresentação do título de eleitor.

Parágrafo único - Na hipótese de extravio do título de eleitor, e constante dos
mecanismos de computação nos registros eleitorais como votante, poderi o
mesmo votar em separado na sua seção eleitoral, mediante a apresentação de
docwnentos de identificação.

Da arrecadação e da aplicação de recursos das campanhas eleitorai$

Art. 59 • As despesas da campanha eleitoral. serão: realizadas: soh a
responsabilidade dos partidos ou de seus candidatos e ,por .eles p'agas, na forma
desta lei. .

Parágrafo único - Nas localidades onde os partidos e'os candidatos til(erem
dificuldades de promover a contabilidade da campanha, ~rilo .transferir~ a
direção regional ou para a comissão executiva de municipil) próximo esta tarefa e:
responsabilidade, uma vez haja concordância expressa do órgão que recebeu a
delegação. .

Art. 6ll - Até 20 dias úteis após a esÇolha de seus candidatos em convenção li
Partido, pelo seu presidente regional ou pelo seu presidente municipal,
constituirá o comitê financeiro municipal em cada localidade, com o objetivo de,
arrecadar recursos e aplicá·los nas campanhas eleitorais.

Parágrafo único - Os comitês financeiros municipais do Partido ou coliga~s
deverão ser registrados no Cartório Eleitoral ou perante o Juiz Eleitoral.

Art. 61 - O partido no mUIIÍcipio ou candidato a cargo eletivo fará diretamente ou
por intermédio de pessoa por ele designada, a administração financeira de sua
própria campanha, uiilizando recursos registrados no comitê, inclusive 05

relativos a cota do fundo partidário, óu próprios ou doações de pessoas fisicas ou
pessoas jurldicas nas formas estabelecidas nesta lei.
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Parágrafo único - Os comitês respondem solidariamente com os candidatos pelos
recursos que repassem a estes.

Art. 62 - É obrigatória a abertura de contas bancárias especificas para registrar o
movimento financeiro da campanha, ficando obrigados os estabelecimentos
bancários a aceitarem as mesmas.

Art. 63 - O candidato e o partido são responsáveis pelas informações financeiras
e contábeis referentes a campanha e farão as respectivas prestações de contas ou,
se for o caso, em conjunto com a pessoa que tenham designado para essa tarefa.

Art. 64 - A partir da escolha dos candidatos em convenção, pessoas fisicas ou
jurídicas poderão fazer doações em dinheiro para campanhas eleitorais,
obedecido o disposto nesta Lei.

§ 1° - As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas:

I - no caso de pessoa fisica, a dez por cento dos rendimentos brutos no ano de
1995;

II - no' caso em que o candidato utilize recursos próprios, ao valor máximo de
gastos estabelecido pelo seu partido, na forma desta Lei;

III - no caso de pessoa jurídica, a dois por cento da receita operacional bruta do
ano de 1995.

§ 2° - Os percentuais de que tratam os incisos I e III do § 1° poderão ser
excedidos, desde que as contribuições e doações nilo sejam superiores a setenta
mil UFIR e trezentas mil UFIR, respectivamente, desde que não ultrapassem a
0,1 % (um décimo por cento) da receita da impostos arrecadados pelo municipio
no ano 3Í1terior ao da eIeiçio.

§ 3° - As contnbuições e doações, as receitas e os rendimentos de que trata esta
Lei serão convertidos em UFIR, pelo valor desta no mês em que ocorrerem, e no
caso de extinção da mesma pelo valor da nova unidade instituida pelo governo.

Art. 65 - Até 10 dias após a escolha dos candidatos, os órgãos de direçio
partidária municipal comunicarão ao Juiz Eleitoral e ao órgão de direçio regional
do partido o número deles e o limite de gastos estabelecidos para o candidato às
eleições proporcionais' e às majoritárias, mesmo na hipótese de coligaçio, no
respectivo municipio, para ser registrado no Tnbunal Regional Eleitora!.

Parágrafo único - A totalidade dos Partidos no municipio autorizado pelas
respectivas Comissões Executivas Locais, poderão fixar limites iguais para todos
os candidatos ao pleito municipal, para o que comunicarão ao Juiz Eleitoral na
forma deste artigo.

Art. 66 - O órgão de direçio regional levantará os limites de gastos estabelecidos
para cada municipio e solicitará, através da direção nacional, ao Ministério da
Fazenda ou Casa da Moeda, a emissão de bônus eleitorais ao portador em valor
correspondente ao total de gastos previstos pelo partido para as eleições de que
trata esta lei.

Parágrafo único - O Ministério da Fazenda poderá mediante convênio delegar as
Secretarias da Fazenda de cada Estado as emissões dos bônus referidos neste
artigo.

Art. 67 - O Ministério da Fazenda ou a Secretaria da Fazenda Estadual com a
qual fizer aquele convênio, emitirá os bônus eleitorais ao portador, os quais
deverão:

I - indicar o valor em moeda da doação, convertido em Unidade Fiscal de
Reterência (UFIR);

II - ser previamente numerados, para fins de identificação de sua distribuição
posterior aos partidos;

III - ser emitidos em valores variados.

Art. 68 - O órgão de direção regional do partido repassará aos municipios os
bônus correspondentes à respectiva circunscrição, os quais serão distribuldos aos
candidatos, por limite individual permitido para os seus gastos.

Art. 69 - Toda doação a candidato especifico deverá ser feita mediante troca por
Bônus Eleitorais,. correspondente ao seu valor.

§ 1° - Os recursos próprios do candidato poderão ser utilizados em sua
campanha, desde que sejam integralmente convertidos em Bônus recebidos do
Comitê Financeiro.

§ 2° - Até que sejam emitidos, os bônus oficiais poderão ser substituidos por
bônus provisórios, com carimbo da Justiça Eleitoral e impressos pelo partido,
sendo trocados por aqueles logo após a emissão, sob pena de responsabilidade
do candidato na forma do art. 80, inciso II desta lei.

§ 3° - Se até 90 dias antes do pleito os Bônus Oficiais não chegarem ao
municipio o Cartório Eleitoral autorizado pelo juiz eleitoral providenciará o
disposto no parágrafo anterior sob pena de responsabilidade funcional.

Art. 70 - Os partidos e os candidatos manterão em seus arquivos, durante cinco
anos, à disposição da Justiça Eleitoral, a relação completa de todas as doações
recebidas com identificação dos doadores. .

Art. 71 - É vedado, a partido e candidato, receber direta ou indiretamente doação
em dinheiro ou estimàvel em dinheiro, inclusive através de publicidade de
qualquer espécie, procedente de:

I - entidade ou governo estrangeiro;

II - órgão da administração pública direta, ressalvado o Fundo Partidário, indireta
ou fundação instituida por lei e mantida com recursos provenientes do Poder
Público, ou entidade nesta última situação;

III - concessionário ou pennissionário de serviço público federal, estadual,
distrital ou municipal;

IV - entidade de direito privado que receba, na condição de beneficiária, recursos
provenientes de contribuição compulsória em virtude de disposição legal;

v - entidade declarada de utilidade pública federal, estadual, distrital ou
municipal;

VI - entidade de classe ou sindical;

VII - pessoa jurídica sem fins lucrativos que receba recursos do exterior.

§ 1° - Se houver, para fins eleitorais, os contratos de serviços com as
organizações constantes do inciso III serão de cláusulas padronizadas com
preços de mercado, e na forma da lei.

§ 2° - Fica proibida a realização de espetáculos artisticos com profissionais
ligados a atividades musicais, teatrais, desportivas, apresentadores de rádio e
televisão, de folclore, ou ainda, especialista em animação de promoções artisticas

~~ iIIIílais, com1cios ou manifestações pollticas durante a fase da
campanha eleitoi'ili

Art. 72 - O partidÔ ou candidato que receber recursos de origem vedada nesta
Lei ou gastar além dos limites estabelecidos na forma dos arts. 64 e 65 perderá o
direito ao Fundo Plrtidário nos cinco lJ1IOs seguintes.

Art. 73 - São considerados gastos eleitorais e, como tais sujeitos a registro e aos
limites fixados na forma desta Lei:

I - confecção de material impresso de qualquer natureza e taiDanho;

II - propaganda e publicidade direta e indireia, por qualquer meio de divulgação
destinada a conquistar voto;

Ifi - aluguel de locais para a promoção de atos de campanha eleitoral;

IV - despesas com transporte ou deslocamento de pessoal a serviço das
candidaturas;

V - correspondência e despesas postais;

VI - despesas relativas à órganização e ao funci~~to de Comitês e serviços
necessários às eleições;

VII - montagem e operação de carros de som, de propaganda e assemelhados;

VIII - produção ou patrocinio 'de espetáculo ou eventos promocionais de
candidatura;

IX • produçio de programas de rádio, televisão ou video, inclusive os destinados
,~ propaganda gratuita;

X - confecçio, aquisição e distribuição de camisetas, chaveiros e outros brindes
de campanha;
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XI - realização de pesquisas ou testes pré-eleitorais.

Art. 74 - A infraçIo às nonnas que regem a administração financeira da
CIOlpanha eleitoral com o objetivo de fraude, compra de votos e detwpaç!o de
result&dos sujeitario os candidatds às penalidades da lei, inclusive à cassaçio do
registro da candidatura.

< ••~

Art. 7S - A prestaçlo de contas dos comitês financeiros deve ser elaborada de
llCOrdo com as normas de contabilidade e assinada pelo Presidente do Comitê ou
pessoa por ele designada.

Art. 76 - Até 30 ele novembro de 19% os comitês financeiros devem enviar ao
Juiz Eleitoral as prestações suscintas de contas referentes a cada campanha e
cada candidato' às eleições do primeiro turno. previstas nesta lei, para deVida
apreciação das Juntas de verificaçio de gastos eleitorais do municipio, devendo
fazer o mesmo em re\açlo ao pleito do segundo turno até I S de dezembro do
mesmo ano.

§ 1° - Da prestaçio de contas do partido deverão constar a numefl!Ção e valor
total dos bônus disbibuidos para cada um dos candidatos.

§ 2° - O valor dos bônus adquiridos será admitido como despesa operacional da
empresa até o limite de S% do seu lucro operacional. Se pessoa fisica for o
adquirente esta dedução será de 10% da respectiva renda liquida.

Art. 77 - Nas prestações de contas devem ser apresentados, em anexo, os
exrratos das contas bancàrias abertas pelo comitê, com relação dos cheques
recebidos, indicando seus respectivos números.

§ 1° - O candidato que usar a faculdade prevista no artigo 61, deve apresentar ao
comitê financeiro do seu partido a prestação de contas dos recursos arrecadados
e aplicados na forma ali indicada.

§ 2° - Ao receber as prestações de contas e demais informações dos candidatos,
deve o comitê encaminhar à Junta respectiva o conjunto das prestações de contas
dos diversos candidatos e do próprio comitê, de forma ordenada, que permita
fàcil compreensão das informações, assim como a identificação de documentos e
transações efetuadas.

Art. 78 - Em cada Zona Eleitoral haverà uma Junta de Verificaçio 'Eleitoral, em
número de quatro e mais o Juiz Eleitoral que a presidirá que nomeará seus quatro
membros integrantes para examinar a prestaçio de contas dos Partidos e
candidatos em cada município, cabendo-lhe aprovar ou rejeítar as mesmas na
forma desta lei.

§ 1° - Os Membros da Junta serão escolhidos, de preferência, entre profissiOllais
de curso superior, com experiência e trato em assuntos contábeis devendo ter
comprovada idoneidade e não possuir filiação ou liderança politico-partidária na
regilo e no municípío.

§ 2° - Antes de nomear os membros da Junta o Juiz Eleitoral ouvirá,
particularmente cada presidente de partido municipal e depois fará reuniio com
ata lavrada e assinada pelos mesmos com a escolha definitiva, em cada
municipio, cinco meses antes do pleito eleitoral.

§ 3° - Da escolha dos membros da Junta poderá haver impugnação em 48 horas
c, da decisio do Juiz em relação á mesma, caberà recurso para o Tribunal
Regional Eleitoral.

§ 4°· As Junllis, no exame das contas se encontrarem deficiências ou
irregularidades baixaria diligência com prazo de uma semana para os
interessados completarem documentação ou explicarem itens confusos ou
improcedentes.

§ SO - Da deci5lo das Juntas de Verificação de gastos haverà reC\lTSO para o
Tribunal Regional Eleitoral devendo as mesmas, após o término dos seus
trabalhos, encaminhar o respectivo acervo aquele Tribunal.

Art. 79 - A Justiça Eleitoral, na forma desta lei, se houver necessidade fará
exame da prestaçlo de contas dos partidos e candidatos, com auxilio dos
Tn'bunais de Contas da União e dos Estados ou Municipios, devendo verificar a
sua regnIaridade e correta aprcsentaçio sob a forma contábil e legalidade
eleitoral das mesmas, asscgurando-se aos partidos participantes da eleiçlo o
direito de acompanhamento e se necessário, de esclarecimento a respeito de
questões obscuras ou mal ordenadas.

§ 1° - Havendo indicios de irregularidades contábeis e também ilegalidades
eleitorais, a Justiça Eleitoral poderà requisitar extratos e comprovante de
movimentação financeira bem como determinar as diligências necessárias ao
saneamento das deficiências encontradas.

§ 2° - Somente os delegados de partidos poderão requerer certidões com a
finalidade de comprovara procedimento sobre gastos eleitorais, sendo vedados
pedidos com outros objetivos, que não os de medidas processuais junto aos
respectivos Juizes e Tribunais Eleitorais.

§ 3° - Se, ao final da campanha, os balanços contábeis registrarem sobras de
recursos financeiros, deve ser declarada na prestação de contas e permanecerá
depositada em conta bancária aberta especialmente para esta finalidade até o fim
do prazo de impugnaçio.

§ 4° - Após julgada todas as prestações as sobras referidas nesse artigo seria
entregues ao partido.

Dos Crimes Eleitorais

Art. 80 - Constitui crime eleitoral:

I - doar direta ou indiretamente a partido ou coligaçio ou candidato recurso de
valor superior fixado pela agremiação partidária para aplicaçio em campanha
eleitoral. Pena - detençio de dois meses a um ano e multa de valor igual ao
excesso verificado;

II - gastar recursos acima do valor fixado pelo respectivo Partido para aplicação
em campan\ia eleitoral. Pena - detenção de dois meses a um ano e multa de valor
igual ao do excesso verificado;

til - promover, no dia da eleição, qualquer forma de coação tendente a influir na
vontade do eleitor. Pena ..<fetenção de um a três meses;

IV - diwlgar fato que sabe inveridico, distorcer ou manipular informações
relativas a partido, coligação ou candidato com objetivo de influir na vontade do
eleitor inclusive através de instrumentos de telecomunicações ou distn'buiçlio de
boletins ou panfletos anônimos Olf apócrifos. Pena· detenção de dois meses a um
ano com pagamento de 120 a ISO dias-multa, agravada se o crime é cometido
pela imprensa, rádio ou televisão;

V - depredar, inutilizar, manchar outidores, retábulos e outros tipos de
propaganda. Pena - detenção de um a três meses e multa do equivalente a valor
do prejuízo material causado.

§ 1° - Consideram-se recursos financeiros para os fins deste artigo:

I - quantia em dinheiro;

II - titulo representativo de valor mobiliário;

III - qualquer mercadoria ou bens que tenham valor econômico ou de difusão de
propaganda;

IV - o pagamento seja de salários a terceiros ou de quaisquer despesas relatiVas
às hipóteses previstas neste artigo.

§ 2° - Aplicam-se as penas previstas no inciso II ao presidente, gerente, diretor,
administrador ou equivalente responsável por pessoa jurídica da qual se originem
os recursos destinados a partidos, coligações ou a candidato em valores acima
dos previstos nesta Lei.

§ 3° - O .candidato, se responsável pelo crime, está sujeito às penas indicadas
neste artigo e à cassaçio do registro de sua candidatura, mas, se já eleito,
observar-se-á o disposto no § 1° do artigo 53 da Constituição Federal.

§ 4° - Se a diwlgaçio de mtos ou distorções de informações mencionada no
inciso V. deste artigo forem promovidas por organizações ilegais, seja com
transmissoras radioronicas ou televisionadas a pena ali estipulada será em dobro,
com pena de detençio de um a seis meses para os seus responsáveis.

Art. 81 - À pessoa juridica da qual se originar recurso superior aos limites
estabelecidos nesta Lei, será aplicada multa de valor igual ao excesso verificado.

Parágrafo único - O valor da multa pode ser aumentado até dez vezes, se o juiz
considerar que, em virtude da situação econômica da infratora, é ineficaz a
cominada neste artigo.

Art. 82 - O Tribunal Superior Eleitoral baixará instruções para o cumprimento
desta lei, mas antes da publicação das mesmas ouvirá, em audiência pública, os
delegados de partidos que poderão questionar, para decisão do seu plenário,
quaisquer dispositivos previstos para as mesmas no prazo de cinco dias.
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Parágrafo único - Resolvidos pelo plenário do Tribunal Superior Eleitoral as
questões levantadas pelos delegados de partidos políticos, o que se fará até dez
dias da audiência públíca mencionada serão as inslnlções publícadas no órgio
oficial e através de oficio encaminhadas à presidência de cada uma das
agremiações partidárias.

Art. 83 - No caso de utilízaçio do processamento eletrônico na votaçlo, de
acordo com a Lei nO 6996, de 7 de junho de 1992, o Tribunal Superior Eleitonl
baixará instruções adaptando as disposições desta Lei ao novo sistema, na forma
do artigo anterior.

Art. 84 - Ficam revogadu as leis nO 8214, de 24 de julho de 1991 e n° 8713, de
30 de setembro de 1993 e a lei 5682, de 21 de julho de 1971.

Art. 85 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação revogadas as
disposições em contrário.

Sala das Sessões, em ,u,de agosto de 1995

JUSTIFICATIVA

o presente Projeto é fruto do trabalho da Subcomisslo da
Comissio de Reforma Eleitoral e teve como relator o Deputado BoIIificio de
Andrada não tendo a matéria o andamento final, mas a nosso ver cOlltém a
maior parte do consenso daquele órgio técnico. O projeto teu: em vi..
diSciplinar as eleições municipais de 1996 e se baseia. de um modo geraI. nu
diretnzes e mesmo em mwtos textos das últimas leis eleitorais que pnesidirlm
eleições do ano passado e da anterior, na disputa das prefeituras da diversas
localidades do País. O projeto. de acordo com o texto constitucional, procura
assegurar aos partidos, de um modo geraI o respeito às normas estalUtírias
partidárias e só na falta delas é que dispõe nonnativamente. No projeto as
Coovençl!es, de acordo com o partido, indicam os candidatos, mas se propõe,
dentro de wna visio liberal, que o nÚMero deles seja maior, para proporciOllll'
uma participação ampla da lideranças e daqueles que têm vocação polltica na
comunidade. Também, a proposiçio acima se preocupa com as garantias dos
eleitores no dia do pleito, de modo que nio possam ser molestados por
representantes da Justiça Eleitoral'e mesmo por al!Clltes da policia. COlllO

infelizmente. tem ocorrido em outros pleitos. Na bipótese de conflitos pessoais.
o eleitor será convocado pela autoridade para comparecer ao órgio competente
três dias depois das eleições. Também cria-se a Comissão Interpartidária que
passa a ser o órgio de assessoria do Juiz Eleitoral sobretuto em matérias
ligadu ao pleito no tocante a transportes, fiscaJizaçlIo, propaganda e ouIras •
providências administrativas. Mantém os dispositivos da lei anterior, na cçitaI
e nos municípios com mais de 200 mil eleitores para que se~ a aprnçIo
logo após as eleições pela própria Mesa de votaçio que alUoU DO dia
do pleito. Também dá garantias aos partidos pollticos para que as _ ledeI
DIo sejam visi1adas ou invadidas por repr=DtaDtes da 1usliça EIcilonI ou
mesmo por aa=tes policiais, no dia do pleito, e veda o uso de camiJetu _
tIlsticos em &vor de partidos ou de candidato.

Procura a proposiçio instituir uma cédula mais ficiI pa o
eIeiIlr Cllia téczlica, aIiú, no úIIimo pleito, em pane, foi UIiIizada a cédula •
primeira coluua terá os nomes dos postos ou dos cargos eletivos e depois em
tItw cohmu pllSI1IÚá Iupr para pala o eleitar escrever o lIIlIIIe ou lÚDIlrO •
caadidato, como ocomu no áItimo pleito em re\açIo ia eleições JlIllIIClIllÍll

Eua t6cIIica já UIi\izada no Brasil em outru e\oiçllea é •
meIhor porque o eIeitar de ttiwI inteIectnaI inferior tem mais &ciIidade ...
lIIICrlMI', daenbar lIIÍIlIaDS e nomes do que ler, porque a leitura exip .
cena abstraçIo e em lisIa de mais de cinco nomes enclllllrari dificuldade pa
locaIiDro de sua~

Também o texto mantém os bônus mas procuIà fiIciIitar a
sua U1iIizaçio e cria as 111t1tas de Verfficaçio de pstos eleitorais, na coman:a
ou na zona eleitoJal, presidida pelo 1uiz Eleitoral a qual será COlIIpOIlll de-.
autoridade e judiciária mais 4 pessoas idlJueas., a&stadas de poIltica panidíria,
com prática na área de ClIIIiabilidade, a serem escolbidu depois de nma efetiva
mdiência dos partidos po\Iticos por plrte da lIIItoridatIe judiciária. Esta

comis5Io terá assim, o papel de verilicar os pstos e aprovi-\OI ou nIo,
eni:aminbanr!tHJs depois ao Tri\luDaI Rqioaa\ EIeitonI. É que será impoaivIl
ao TribmIaI Rqional E1eitonl til=' a vâificaçio, o eDIIIlI e o ju\pmaIlD dai
ctlIItU eIeittnis em todos os mntticipios Hoje, por exemplo em MiDaI GtniJ e
SIo Paulo há elevado mimem de tJIIIIIicipaIidades o que, praticameme iria
lII:tIIIIlü.por demais o ÓQlIO judicial eJeitoraI regina.l1.

Daí é que se propõe uma Resoluçio c:onjuala do Tribuaal
Superúr E1eiton1 com o Tribunal de COIIIU da UDiIo para que nos EmdoI, e
tIIIllIIIItl nos tIIIIIIicfpios, se possa dar esse BrJnctiIMnto, essa assimncia, esse
_ i1111liçaEleitonl.

No toeanIa i propqanda eIcittn\, ltIlIlIlém-Ie as litIbu da
lei'rIu liIIimu eleições tnIIferimIo-se o problema... elItctIrtimentos por meio
da ComiuIo ÜdapIrIidiria. •

.MIaIém-se também as proibições de tIIiIizaçio de edi1IcinI
e beas pübIicos. SIo reiIlndas nos textos as inliações indicadas Das tiIIimu
leia e os crimes eIeittnis por elas previstos com os respectivos pnlCCUtII
ameriormeme eslabeIecidos mas procurando-se o respeito mais efeIivo ..
cI6usuIas da COtIStiIuiçio Federal.

Outra inovaçIo que consideramos de importincia é DO

toe:ante às Resoluções passam qora a obedecer uma nova sistemática de
e1abolaçip. O Tn'bunal Superior Eleitoral" antes de publicar as resoluções
COIIVOC& os delegados dos partidos e fornece aos mestl105 cópia do texto do
respoctivo projeto. Os delegados poderio apresentar as suas observações e só
depois do plenàrio do Tn'bunal Superior Eleitoral examiná-Ias é que essas
Resoluções setio publicadas,~se também as direções partidárias
o respectivo documento. "

O Projeto acima, jloitanto, visa manter as nonnu legais de
outros pleitos, mas de acordo com a experiência das eleições, busca as
a\terações necessárias para melbor adaptaçio i nossa realidade polltica visaado

"o fortaJecimento da democracia.

Bt8Sília..l~de~de 1995

/~ ...-c
Deputado MIIbeus Scbmidt

NOTA: Nó ante-projeto esti SeDdo introduzido o neologismo "outidor·' e
-outidores" para substituir a palavra inJ!lesa "out-door"' utilizada na lei anIIrior
o que é ilel!lli e :uenta contra o texto constitucional ( art. 13 da Constituiçio
Federal).

República Federativa do Brasil

CONSTITUIÇÃO
1988

TiT1JLO 11

Dos DlRErros E GA1lANTlAS fUNDAMENTAIS

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

CAPinrr.o 111

DA NACIONALIDADE

..........................................~-.: .

An. 13. A língua portllgllCS.1 li o Idioma oficial da Rcpública Fedcrali,·. do Brasil.
§ 1.. Silo símbolos da Rcpliblíca Federativa do Brasil a bandeira. o hino. as

armas c o selo nacionms.
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, . . § 2." Os Estados. o Distrito Federal e os Mumcípios poderão ter simbolos
propnos. .

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

CAPlwLoV

Dos P ARTlDOS POI.ITICOS

Art. 17. É livre a c~açlo,. fusão, illCC!lpOraÇ'ão e extinçao de partidos políticos, re5
gua~dadosa~rama 1laCJ0nal, o reglme democrático, o pluripartidarismo, os direi
tos ndamentats da pessoa humana e observados OS seguintes preceitos:

I - caráter nacional;

11 - proibiç!o de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo
estrangeiros ou de subordinação a estes; ,

111-- prestaçao de conlJlS à Jusliça Eleitoral;
IV - filncionamento parlamenlJlr de acordo com a lei.
§ LO'É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua eslrulura

inlerna, organizaçao e filncionamenlo. devcndo seus CSlJltutos estabelecer normas de
fidelídade e disciplina partidàrias. .

• ~ ~.o Os.partidos políticos. apó.l adq~irircm personalídade juridica, na forma
da Ic. c'VlI. reglstrarão seus eslJltulos no Tnbunal Superior Eleitoral.

§ 3.° Os partidos políticos tem direito a recursos do filndo partidàrio e acesso
gratuito ao rádio e à televisão. na forma da lei.

. § 4.· É'vedada a utilizaçao pelos partidos pollticos de organizaçao paramilitar.

T" .....,IV
D" ORG.\NtZM;.lo DOS PODr.Rr.S

CAPinn.o I

Do PODER LEGlSLM1VO

SEr;.<o V

Dos DE:PurADOs E DOS SENADORES

Art. ~3. Os Deputados e Senadores são invioláveis por suas opiniões. palavras e votos.
§ 1.0 Desde a eNpediç!o do diploma. os membros do Congresso Nacional não

poderão ser presos. salvo em nagrante de crime inafiançável, nem processados cril1\l
nalmento sem prévia licença de sua·Casa.

§ 2.° O indeferimento do pedido de lícença ou a ausencia de delíberaçlo sus
pende a preseriçao enquanto durar o mandato.

§ 3.° No caso de nagrante de crime inafiançável, os autos ser.1Q remetidos,
dentro de vinte e quatro horas. à Casa respectiva, para que. pelo voto secreto da
maioria de seus membros. resol\-a sobrea prisão eautorize, ou não. a forrnaçiio de culpa.

§ 4.° Os Deputados e Senadores serão submetidos ajulgamento perante o Su
premo Tribunal Fedcral.

§ 5.° Os DepulJIdos e Senadores não serão obrigados a testemunhar sobre in
formações recebidas ou prestadas em raz.lo do eNereicio l\Q mandato. nem sobre as
pessoas que lhes confiaram ou deles receberam informa#,.

§ 6.° AincolpOração às Forças Armadas de Deputados e Senadores. embora mi
litares e ainda que em tempo de guerra, dependerá de pré'ia licença da Casa respectiva.
" § 7.· As imunidadcs de DepulJldos ou Scnádores subsistirão durante o estado

de sitio. só podendo ser suspensas mediante o voto de dois terços dos membl'QS da
Casa respectiva. nos Casos de atos, pratjcad~ (ora do recinto do Congresso, que se
jam incompatíveis com a execução da medida.
........................................., .
......................................., - .

LEI N' 4.737. DE 15 DE JULHO DE 1965

(Texto consolidado)

Instilul o Códlao Eleltora!.

., __ - _- __ _- .

PARTE TERCEIRA
DO ALISTAMENTO

TíTULO I
Da Qualificação e Inscrição

CAPiTULO 11
Da Transferincia

Art. 55. Em ca,o de mudança de domicílio, cabe ao eleitor requerer lIO JIlia
do novo domicílio sua transfereneia, junlando o IlIulo anlerior.

f I' A Iransferincia só será admitida satisfeitas .. seauintes exiginciw
1- entrada do requerimenlo no Cartório Eleitoral do novo domiç{lio att 100

(cem) dias anles da data da eleiçAo;
II-Iranscorreneia de pelo menos I (um) ano da inscrição primi\l••;
111_ residincia mrnima de 3 (tres) meses no novo domicílio, a_da. pela aulori·

dade policiai ou provada por out..... meios cOll.lncentes. (")

f 2' O disposlo nos inCÍSOlII e 1II do parigrafo anteriQ( nio se aplica qllando
se tralar de transferineil de Iftulo eleitoral de servidor públicq çivil. militlr. autirqulco.
ou de membro de SUl ramnia, por motivo de remoção ou U'ansferência.

PARTE QUARTA.
DAS ELEIÇÓES

TITULO I
Do Sistema E/oItora/

Art. 94. O re~istro pode ser promOVido flor Delegado fie rl\rtion ~1J~ril3~C

em documento autêntíco. inclus1Ve tel~ra,ma. de quem responda pela direçi1:o pani.
d4ria e sempre com assmatura reconheCida por tabe:1ião.

i l- O requenmento de regísuo deverá ser instruido:
1- com a CÓpia autêntica d.a ata da Convenção' que houver fcito a escolha do

candidato. a qual deverá ser confcnda com o origina' na Secletaria do Tribunal ou
no Canório Eleitoral;

11- com autorização QQ candidato. em documento com a assinatur. reconhecida
pur tabelião;

111- com certidão (ornecida pelo Cartório Eleiloral da Zona de inscriçio. em
que conste que o reglMrando é ele.tor:

IV - com prova de filiação partidária, sal\'O para os clndldatos I 'Presldente e
Vlce·Presidentc. Se...dore respectÍ't'o,suplente. Gonrnador t Vice..Gove..nador, PreCeito
e Vlce·Prereito; (I')

V- com rolha corrida fornec.da pelos canórios competentes. para que 'o verifique
se o candidato eslá no gozo dos direitos polílicos (arts. 132.11\. e 135 da Constiluiçlo
Federal); (")

VI~ com declaração dc bens. de que constem a oriaero e as mutações patri·
moniais.

f 2' A autorização do candidato pode ser dirigida diretamente la 6rgio 011
J\llz competente para o registro.

PARTE QUINTA
DISPOSIÇÓES VÁRIAE

TíTULO I
Das Garantias Eleitorais

Art. 236. Nenhuma autoridade poderá. desde 5 (cinco) di.. antes e at~ 48 (qUI'
renta e oito) hor.. depois do encerramento da eleição. prender ou deter qualquer
eleitor. salvo em flagrante delito ou em virtude de sentença criminal condenat6ria
por crime inafiançável, ou. ainda. por desrespeito a salvo-conduto.

f I' Os membros d.. Mesas Receptoras e os F'tseais de partido, durante o exer.
cicio de suas funçáes. não poderáo ser detidos ou presos. salvo o caso de nagrlnte
delito: da mesma garantia gozarão os candidatos desde 15 (quinze) dias antes da
eleição.

f 2' Ocorrendo qualquer prisio, o 'preso será imediatamente conduzido l pre
sença do Juiz competente, que, se verificar a ilegalidade da delençlo, a relauri
e promover' a responsabilidade do coator.

TiTULO IV
Disposiçóes P~nais

CAPiTULaI
Disposiçõ~s Prtliminares

CAPiTULOU
Dos Crimes Eldlorais

Art. 310. Praticar oú permitir o membro da Mesa Receptora 'l,1le. seil pralkada
qualquer irregularidade que determine a anulação de votação. salvo no, caso do art.
lll:

Pena - detençâo al~ seis meses ou pagamento de 90 a 120 dias-multa.
Art. JII. Votar em Seção Eleitoral em que nio esli in,crito, salvo llOl ca~

expressamente previ,tos, e permifir o Presidente da Mesa Recoptola qUe o votQ aej"
admitido:
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P....- delençio al~ um m6J ou pagamenlo de SaiS dias-multa para o eleilor
e de 20 • 30 dias-mulla para o Presidenle da Mesa.

Art. 312. Violar ou lenlar violar o sigilo do valo:
Peaa- delençio at~ dois anos.
Art. 313. Deixara Juiz e os membros da Junta de expedir o boletim de apuraçlo

Imedialamente após apuraçio de cada uma e anles de passar l subseqüente, sob
qualquer pretexto e ainda que dispensada a expediçio pelos FiJcais, Delegados ou
~didatas p..sentes:

Peaa- pagamento de 90 a 120 dias-multa.
Parqralo llaIco. Nas Seçócs Eleilorais em que se proceder l conlaiam pela

Mesa Receptora, incorreria na mesma pena o Presidente e os Mesmos que nlo
lxpcdircm imediatamenle o respeclivo boletim.

Art. 323. Divulgar. na propaganda, falas que sabe inverídicos. em relaçio a
panidos ou candidatos c capazes de exercer influência sobre o eleitorado:

Pena - delenção de dois meses a um ano ou pagamenlo de 120 a 150 dias-mulla.
Par'araCo único. A pena ~ agravada se o crime é comelido pela imprensa,

rádio 0)1 televisão.

Art. 324. Caluniar a1gu~m, na propaganda eleitoral, ou visando a fins de propa-
ganda. imputando-lhe falsamente falo definido como crime: .

Pena _ detençlo de seis meses a dois anos c pagamento de 10 a 40 dIas-multa.
f l' Nas mesmas penas incorre quem, sabendo falsa a impulaçio, a propala

ou divulga.

I Z- A prova da verdade do fato imputado exclui o crim~. r:aas não é a~~itid.a:
1_ se. ccnstüuindj o fato imputndo'cr;lll~ J~ •.u;ãu I,ih'dua. o uftmhou nao

foi condenado por sentença irrecorrível:
11- se o fato é imputado ao Presidente da República ou chefe de governo estran-

geiro; _ .' ..,
111_ se do crime imputado, cmbora em açao publica. o ofendIdo fOI absolVIdo

por sentença irrecorrivel. . M

Art. 325. Difamar alguem. na propaganda eleitoral. ou VISando a IIns de propa-
pnda. impUlando-lhe fato ofensivo ã sua repulação: .

Pena - detenção de três meses a um ano e pagamento de 5 a 30 dias-muita.
Parálrafo único. A exceção da verdade somente se admite se o ofendido é

funcionário público e a ofensa ~ relaliva ao exercici? de suas f~nÇÓCs.
Art. 326. Injuriar algu~m. na propaganda eleItoral. 00 vISando. fins de propa·

ganda, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro: .
Pena _ detenção até seis meses ou pagamento de 30 a 60 dlas·multa.
f .' .0 Juiz pode deixar de aplicar a pena: . ' ' ..
1- se o ofendido. de forma reprovável, provocou diretamente a InJuna:
11- no caso de retorsão imediata, que consista em outra injúria.
I l' Se a injúria consiste em violência ou vias de fato. que. por sua natureza

ou meio empregado, se considere~ aviltantes:
Pena - detenção de trés meses a um ano e pagamento de 5 a 20 dias·multa.

a1~m dJs penas correspondentes l violencia prevista no Código Penal.A". 317. As penas cominadas nos ans. 324. 325 e 326 aumenlam-se de um
terço, se qualquer dos crimes é cometido:

J - contra o Presidente da Repúblfca ou chefe de governo estrangeiro:

11 - contra funcionário público. em razão de suas funções:
111- na presença de várias pessoa,5, ou por meio que facilite a divulgação da

ofensa.
............................................................................................

Art. 347. Recusar alguém cumprimento ou obediência a diligências,. ordens ou
Instruçócs da Justiça Eleitoral ou opor embaraços à soa execução:

Pena - detenção de tres meses a um ano e pagamento de 10 a 20 dias-multa.

CAPiTULO 111
Do Pro.cesso (Ias Infraçüt's

Arl. 355. As infrações penais definidas nesle Código são de ação pública.

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

LEI N" 5.6fQ. DE ~1 DE JULHO DE 1971

(Texto consolidado)

Lei Or):!ãnica dos Partidos Polítif:05.

. --
TÍTULO IV

Dos Órgdos dos PaTlidos

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

CAPiTULO 11
Das Convtnçóts t dos Dirttórios dos Partidos

Art. 59. Para 05 Estados onde não houver Diretório Regional organizado a
Comissão Executivp do Diretório Nacional designará uma Comissão Provisória. con~ti.
lüida ~e 7 (se~e) membros. presidida por um deles. indicado no alo de designação.
que se Incu~bJrá. com a competéncia de Diretório e de Comissão Executiva Regional.
de organizar e dirigir. dentro de lJ() (noventa) dias. a Convenção Regional.§.- Onde não houver Diretório Municipal organizado. a Comissão Executiva
Regional designará uma Comissão Provisória de 5 (cinco) membros. eleitores do
Município, sendo 11m dele~ o Presidente. a qual se incumbirá de organizar e dirigir
a Convençio. denlro de 60 (sessenta) dias. e exercerá as alribuições de Direlório
e de Comissio Executiva locais.

, t l' Quando for dissolvido o Direlório Nacional ou Regional, será marcada
C.o?~enção pa~a, denlro de ~ (sessen!a) ~ias. eleger o novo órgão. Nesse período.
dmgIrã o panldo uma ComISsão Provtsóna. com poderes restritos à preparaçlo da
Convençlo.

~ 3' Na hipótese do parágrafo anterior. se faltar menos de um ano para o
térrnlDo de mandato no órgão dissolvido. a Comissão Provisória o completarl. Nesse
caso, deverá tcr o mesmo número de membros fixado para o Diretório, represen.
tando·se as correntes partidárias nà proporção verificada na Convenção.
............................_ .

. .
LEI N~ 8.906, DE 4 DE JULHO DE 1994

Di_pile _obro o Estaluto d. Advocacá
e a Ordem do. Advo/rado. do Bra.;l (OAB!.

LEI N' 6.996, DE 7 DE JUNHO DE 1982

DIsp6t sobn a UlJlllaçiO de proctsUDHnto ,letrónko de dados nos HniçOl tJtltorals
, cl4 outra pro\'idlndu.

. .

. .

LEI N~ 8.214, DE 24 DE JULHO DE 1991

Estabelece norma. para a reaUzac.o
da. eleiCiJe6 municipais de 3 de outubro de
1992 e d. outra. provid'ncia•.

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

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

LEI N" 8.713, DE 30 DE SETEMBRO DE 1993

Estabelece no/71lQSpara as eleiçiJes
de 3 de outubro de 1994.

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

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

LEI N' 7.454, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1985

Altara dlspooluoo da Lei .. 4.737, d. 15 de Julho de 1"5, • di 00_ ....__•

o Presidente d. República
Faço saber que o Conareuo Nacional decreta e eu sanciono I 5ecuinte Lei:

Art. l' Nas eleiç6cs para Governador de Estado, Vice·Governador, Senador, Deputado
Federal, Deputado Estadual, Prefeito, Vice·Prefeito e Vereador, o candidato'deveR esW' filiado
10 panidj> pelo qual irA concorrer aU6 (seis) me... da dala do pleito.
...............................................................................................................

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

PROJETO DE LElN° 217-A, DE 1995
(Do Sr. Jorge Wilson)

Veda a cobrança de taxa de matricula, nos estabelec!
mento~ de ensino de 19 e 29 Graus, nos casos que es-.
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p~cifica1 tendo parecer da Comissão de Educação, Cu!
tura e Desporto pela rejeição, com voto em separado
do Senhor Expedito Junior.

(PROJETO DE LEI N9 217, DE 19951 A QUE SE REFERE O PA
RECER)

SUMÁRIO
- Projeto iniciaI

" - Na Com/lSlo de Educaçlo, Cultura e Desporto:
- termo d. l'Kebimento de emendas
- ,-recer do relator
-~ oferecido pelo relator
- termo de receblmerto de emendas ao sublltttutlYo
- perecer da Com/sdo .
- 1UbItt~ adotado pela ComIsslo (texto tInII)
- voto em aeparado do Sr. Expedlo Junior (deCOInrt. de vllta)

o COllGIIESSO IlACIIlIIAl decreta:

Art. 12 Aos estabeleclllll!lltos de ensino de 12 e 22

Graus é vedadl a cobranca de taxa de IIIItrfcul. 801. .Iu
nos Que, matriculados no ano letivo anterior. continuem
na mesma série ou em série subseallente do mesmo Grau.

Parágrafo único. No caso deste artigo, a cobranea
de taxa de matricula só será admissIvel Quando o aluno:

for promovido para o 22 Grau.

Art. 22 A Inobservância do disposto nesta lei sujei
tará o estabelecimento de ensino Infrator ao pagamento 
de multa de llI1 mil reais por Infraeão.

§ 12 Ovalor da mui ta a Que alude este artigo será
atualizado mensalmente observando-se o mesmo Indlce ado
tado para reajuste das cadernetas de POupanea.

§ 22 No caso de reincidência. a multa será aplica
da em dobro.

Art. 32 O Poder Executivo. ouvido o I'llnlstérlo da
Educaeão e do Desporto. regufrnentará esta lei no prazo
de sessenta dias.

Art. 42 Esta lei entra em vigor na data de sua Plt
bllcacão.

.". " R"''''~.~ " dI.",I,... ~ ""t,;,,,(,~~
Sala das Sessoes.aos \6

JUSTlFICAtJi

Os pais dos alunos tem Quase sempre levadO a pior
no confronto com as 'escolas particulares. Que configu
ram llI1 setor econõmlco cartellzado.com enorme poder de
barganha.

E o caso. por exemplo. da cobranea das taxas de
matrfcula de alunos Que Já freallentam llI1 lllesmo esta~

leclmentP.de ensino.
Ora. um aluno Que está na segunda série do 12Grau.

Que tenha sido aprovado para a terceira série ou Que
haja sido vItima da repetencla. terá Que pagar nova t.l!
xa de matricula para continuar estudando na mesma esq~

la.

Essa exlgencla se nos afigura desproPOsitada. pois
a taxa de matrIcula deveria ser exIgIda apenas e tão
somente para alunos novos. ou Quando o estudante é pro \

. ~~

movido do 12 para o 22 Grau,-

Por Isso. e na defesa dos legftImos Interesses dos
estudantes e seus pais ou responsáveis. a proPOslcão vt
da a cobranca de taxa de matrIcula nos casos em foco.

Além disso. a fim de Que a providência em Questã o
goze da Indlsoensável eficácia. o projetado preconiza a
apllcaeão de penalidades aos estabelecimentos de ens·lno
Infratores.

Em se tratando de medida de justlca. temos plena
convlccão de Que a Iniciativa haverá de merecer acolhi
mento.

Sala das Sessões.aos ol:lIOBJq~

f::~i~
COKIS&Jo DI: IIDUCIoÇÃO.~ E DI:SPOUO

~IIRMO DI: R\lCIIBIMIIJr.rO DE ZMII~

PROJETO DE LEI NI:t 217, de 1995

Nos termos do art. 119, "caput", I, do Regimento

Interno da C&mara dos Deputados, alterado pelo art. lQ, I,

da Resolução n Q 10/91, o Sr. Presidente determinou a abertura

e divulgação na Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre

sentação de emendas, a partir de 13 de abril de 1995, por cinco

lIessõea. Esgotado o prazo, não foram. recebidas emendas ao 'proje

to.

Sala da Comiseão, 26 de abril de 1995

Célia ~ ~ Oliveira-.a
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p~= 'Oó

COMISSÃO DE EDUCACÃo. CIILWBA E DESPORTO

l.lIELATÓRIO

o Projeto de Lei em epigrafe. de aUloria do nobre Depuwlo

JORGE WILSON. visa proibir a cobrança de I""" de matricula. nos estabeIecimemos de ('

e 2- graus. nos casos que especifica.

Tramita em regime de apreciaç10 conclusiva. nos temOS do ano 24.

ndo Regimento [ntemo da Cimara dos Deputados.

ConsolOte o art. 119. § I' do ciwlo diploma. a Presidencia da

C\lIlÜSSiO de Educaçio. Cultura e Despono. determinou a publicaçio do f<SllCC'ivo avi",
na OrdenJ do Dia. além da abenura de prazo para apresentaçio de emendas. & panir d. 13

de abriJ de 1995. por cinco (OS) ....aes. Esgolado o prazo. nIo foram roc:obidu emendas

.. projeto.
É o relatório.

11· VOTO DA RELATORA,

Mamcula. segundo define o Dicionário Aurélio ("Novo Dicionirio
Aurélio da Língua Portuguesa. 1° edição. revista. e ampliada. Ed. Nova Fronteira. pig.

1104) ea "taxa paga por quem se matricula numa aula.

Eda essência do conceito. que haja uma contrapanida financeira.

Os recursos arrecadados na matricula é que pcnpilirio a

infra--esuutura necessària no início das atividades escolares.

A matricula é um ato de confinnaçio de interpse do aluno em

participar do ano letivo em determinada escola. É com essa. tlXa inicial que as escolu

privadas garantem o quantitativo suficiente para planejar suu atividades anuais. sabendo
que inevitavelml:llte sofrerão evasão de alunos logo no inicio do ano letivo.

P&nicipamos das preocupações do ilustre proponente. Entretanto.

cremos que outros sejam os meios para desonerar a funiUa brasileira de encargos

excessivos com a educação. tais como:

- aumento da oferta de vagas na rede publica;

- redistribuição da renda nacional. permitindo que cada cicbdlo
tenha condições de arcar com os custos de sua educaçio e de seus dependentes;

- controle de aumentos abusivos de mensalidades. de acordo com &

lei.

Por outro lado. no caso de instituições públicas. as despesas
haveria de estar previstas no respectivo orçamento. respeilando.se o principio da

Sratuidade nos estabelecimentos oficiais. como preceitua a Constituiçio. .

Isto posto. ofere<:emos a. consideração dos ilustres parlamentares o
anexo substitutivo ao Projeto de Lei nO 21" de 1995., ao qual sares favor.iveisa

Safa da Comissão. em_"~de ...t:;""Iíi de 1995

~t!~,,,-r.c... ~:l.a~_
Deputada LiDlA QtJ[NAN

Relalora

O~ .-.. "'-""<STOIlt6. ~
SUBSTITUTIVO A9 F"!l~ li .. 11 2Ifa

Art. 2& Aos estabeleCimentos particulares de ensino é vedada
a cobrança de taxa de matricula, sendo que o valor correspondente ao contrato anual
podem ser dividido em até 12 parcelas,

Art. 3° Ficam facultados donativos esponrãneos a
ASSOCIação "de Pais e Mestres reconheCIda pela Escola.

Art. 4° A Inobservância do disposto nesta lei sujeitara o
estabelecimento infrator a sanções adminístrativas, sem prejuízo de outras preVIstas em
lei.

Art. 5° O Poder Executivo. OUVIdo o Ministério da Educação e
do Desporto. regulamentara esta Lei no prazo de sessenta dias. a contar de sua vigêOCla.

Art. 6° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7& Revogam~se as disposiçõeS em contrário,

&.10 da Comissão, em dl5. J~ 0:;';

.~. /
'7Cot.. ..,.('t.~'-t:!t!tt:C'_

iJ<lpulada LfolA QUINAN
Relatora

PROJETO DE LEI NO, 217, de 1995

No. termo. do arta 119, "caput .. , II, do Requ.nto

Interno da Clmara do. Deputado., alterado pelo art. 1-, Ir

da Reloluçl.o nCl 10/91, O Sr. Presidente determinou a abertura

• divulgaçio na Orde. do Dia dai Comissões - de prazo para apra

.entaçio de _nda. ao substitutivo oferecido pelo relator, a

partir d. 23 d. junho d. 1995, por cinco SGIIIIÕ••• Esgotado o pra

zo, nio foraa recebida. _.ndas ao substitutivo a

Sala c1a COJIli..io, 4 de julho de 1995

'\ \:
\\ • I

C61~~e Oliveira

~" ia

Parecer Reforrnulado:

RELATóRIO

O PrOj8lo de Lei em epígrafe. de autoria do nobre Deputado
JORGE WILSON. visa projbir a cobrança de taxa de matricula, nos
6Itabelecimentos de 1° e '2!' graus, nos casos que especifica.

Tramita em regime de apreciação conclUSIva. nos termos do
art. 24, 11 do RegImento Intemo da Câmara dos Deputados

Consoante o art. 119, §1° do citado diploma. a PreSIdência da
Comissão de Educação. Cultura e Desporto. determinou a publicaçaO do
respectivo aviso na Ordem do Dia, além da abertura de prazo para ap<esentao;â!J
de emendas, a partir de 13 de abnl de 1995, por cinco (05) sessões. Esgotado o
prazo, nilo foram recebidas emendas ao projeto.

É o Relat6rio.
Veda o eoixallÇll de ""'" de·

matricula. nos e..._ púbicos e
particulares de ensina do l' e L" ~raus. 1/.
nos casos que especifica.

VOTO IMRELATORA'

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 10 Aos estabêlecimentos de ensino públk:o de 1" 9?
graus li vedada, o qualquer titulo. o cobrança de taxa de matricula ou de contribuiçio.

Ao iniciar os est udas do presente PrQjeto de Lei. deparamo
1101 com a insistente tentativa de alguns ilustres Senhores Deputados e ex
Deputados em tmlar o IISIOOlO, sem sucesso.

Encontramos no DiCionário AlriIio (novo-Dicionário AIrilio da
Língua PortuglJllSlI, 2!' ediçAo, ravilta e ampliada, Ed. Nova Fronteira, pág. 1104)



Agosto de 1995 DIÁRIO DOCONG~O NACIONAL (Seção I) Terça-feira 29 19969

que matricula é a "taxa paga por quem se matricula numa aula.... , sendo da
esl6ncla do conceito LITlII conlrDpllrtida financalm.

A matrícula é, portanto um ato de confirrnaçio da interesse'do
aluno em participar do ano letivo em determinada eocola. É com esse taxa Inicial
que ai ellCOlas prtvada. gamntom o quantitativo suficionto pam planejar .uas
atividades .....i•• sabendo quo inevitavelmente sofrorlio evasAo de allllO. logo
no inIcio do ano letivo.

. Participamos, porém dai preocupações do ilustre proponente,
aendo que também oxislam oulrDs meios pam de.onorar a família bm.t1oim de
encargos exce.sivos com a educação, tais como:

• aumento da oferta de vagai na rede pública;
• nadiltribuição da renda nacional, permnindo que cada cidadão lenha

condiçOn de an:ar com os custo. de .ua educação e de seus dependentes;
• controle de aumento. abusivos de mensalidades. de acordo com a lei.

No C8IO d81 instituiç6e. públicas. 81 daspasas hllVlllto de
_ previstu no respectivo orçamento. respeitando-se o prtnclpio da gratuidade
nDI estabelecilTMlf1lcis oficiais, como pnlCllilua a Constiluiçio.

Isto posto. no· intuno de atender às· neceuidade.
adminll1nllivu da ElICOla e, ainda enlendendo a necessidade de .e normatizar a
prática, am especial .obre o allUnto em tela. chegamos a of8ro<:er à
CC1l1ideraçAo do!I ilualres parl_ um substitutivo ao Projelo do Lei n" 217.
de 1995. em que .. proibia a qualquer titulo a cobrança do taxa do matrícula ou
de contribuiçio _ astabelecimenlos de ensino público de 1° e 2" graus, bem
ClllII10 vedava lIDe M!IIblllecimentol particularos de ensino a cobrança de taxa de
lMIricuIa, saneio que o valor de contnrto lII1lllIl seria dividido em "" doze (12)
I*calu maneais. tondo a prímeim o condão de confirmar a matricula do almo na
Escola onda permanecesI8.

Neua tentativa da regulamentaçlio da situaçAo de fato, no
,....,. lIDe 1IIlabeIllci1TMlf1l0l parlicularas de en.ino e. ainda, vedlr lnII prjlica
outra. dOi M!IIblllecimentDI públicos. que grana 0C0Il1II' em v8rios Estado. e
Mmicfpic» lnIileiroe, chegando a exigir lnII "tax8 de contribuiçllo" no ato da
malricuJa, a titulo de taar face a pequenotl gastos da Escola, que o Poder
Público nlo cobre. ou nAo llCllml lIlempadamonto, em face da burocracia, vindo
obIlacuIa., anim, o acauo a inconláYfli. alunos.

Uma voz na Comissão, o relatório recebeu o Voto em
separado contrário do ilustre Deputado Expedito Junior. sob o argumento de que
em se tratoodo do eslabelecimento público de ensino a Constituição ÍI taxativa
quanto à gratuidade, pelo disposto em seus artigos 206, IV e 208, I e 11. no que
rospeitosamente discordamos, entendendo que o texto constitucional, ao tratar da
gmtuldade do ensino. não se detém claramente ao ato de matricula.

No desenvolver do debate. vàrios outros Senhores Deputados
concordaram que a matéria deve ser objeto de legislação ordinária nos Estados e
Municlpios. dentro do esplnto da Carta Magna de 1988, de esladualização do
ensino de 2 gmu e a municipalização do ensino fundamental.

Diante do exposto, vimos por bem modificar o nosso
entendimento a respeno. votando contririo à aprovação do PL 217195, assim
como do substitutivo anteriormente proposto.

Sala das Comissões

~/k-
Deputada ÚDlA QUINAN

lU - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Educação. Cultura e Despono. em reunião ordinária realizada
hoje, rejeitou, unanimemente, o PL nO 217/95. 'nos termos do 29 parecer refonnulado da
Relatora. Deputada Lidia Quinan. O Deputado Expedito Junior apresentou voto em sepl.fado.

Estiveram presentes os Senhores Deputados Severiano Alves. Presidente;
Fernando ZuPpo. Mansa Serrano e Paulo Lima. Vice·Presidentes; Carlos Alberto, Pedro
Wilson. Símara Ellery, Ricardo Barros. Ivandro Cunha Lima. Ubaldino Junior. Maria Elvm,
Elias Abrabio. Esther Grossi. Expedito Junior. Ubiratan Aguiar. Mauricio Requiio. Augusto
Nardes, Paulo Bauer, Ricardo Gomyde. Roberto Jefferson. Lidia Quinan, Flávio Aros, Nelson
Marchezan. José Luiz Clerot, Lindberg Farias, Walney Queiroz e Alexandre Santos,

Sala da ComisSÃO, em 23 de agosto de 1995.

o Projeto de Lei em tela visa proibir a cobrança' de taxa de

matrícula nos estabelecimentos de ensino de 1°. e 2° graus. publicas e privados.

nos casos que especifica.

A ilustre relatora Deputado LiDlA QUlNAN. amplia a vedação.

embora em relação aos estabelecimentos privados permita que o valor

correspondente ao contrato anual p.oderá ser dividido em até 12 vezes.

As proposições se inserem no contexto de lima tendência..

observada no Parlamento. àté certo ponto louvável. de se buscar alternativas pam

a redução de encargos fillanceiros.· principalmente da camada da sociedade

considerada carente. Todavia. muitas delas deixam de considerar aspectos' legais

em vigor ou práticas jã consolidadas na sociedade.

É o caso, ao nosso ver, do Projeto de Lei em consideração. Isto

porque, em relação ao ensino público. a Constituição Federal é taxativa quanto à

gratuidade. Senão vejamos:

Árt. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes

principias:

[V - gratuidade do ensino público nos estabelecimentos ofii:iais.

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado

mediante a garantia de:

[ - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive aos que a ele

não tiverem acesso na idade própria..

II - progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade no ensino

médio.

Observa-se que a simples menção ao Art. 206 já seria suficiente

pam consagrar a gratuidade em todos os niveis dos estabelecimentos oficiais,

inclusive os de terceiro grau (superior).

Essa gratuidade se estende á taxa de matrícula, confonne pudemos

constatar em a1gwnas consultas. Assim, a inobservância do dispositivo

constitucional deve ser punida de acordo com os regimentos jurídicos ou

regulamentos dos servidores públicos, quer federal, estaduais ou municipais, não

se justificando, pois, uma lei especifica a respeito.

Vale observar que o Projeto de Lei original, do nobre Deputado

JORGE WILSON, no intuito de proteger os a111110S ou suas familias, acabaria

prejudicando grande parte delas, porque permitiria a cobrança em alguns casos.

Além disso, seria inconstitucional, pois a abrangência da Lei Maior é ampla e

não seletiva, como acabaria sendo a proposição.

Quanto aos estabelecimentos privados, a realidade demonstra que,

há algwn temJl!l, deixaram de cobrar matrícula, caracterizada esta como um

encargo adicional e dissociado do valor da. anuidade. E[es, simplesmente,

passaram a dividir a anuidade em 12 párcelas, cobrando, no ato da matrícula, o

valor correspondente a um sinal (que pode ser a primeira parcela ou parte desta,

dePendendo do conhecimento ou não do valor definitivo), que será abatido do

valor total do contrato. Este vàJor, ainda qué possa ser chamado de matrícula,

foge das CllI'lIC!Cristicas destas, pelo menos no entendimento pretérito de sua

aplicação, qual seja um valor à parte da anuidade regular.

Um fato que poderia ser questionado seria a cobrança antecipada da

primeira parcela ou sinal, normalmente no mês de dezembro. Entretanto, em

defesa dessa prática, mencionariainos a ausência de qualquer restrição; a

existência de contrato de prestação de serviços entre as partes; o fato de que,

como taxa de matrícula ou não, já ter se tornado praxe a formalização de garantia

de vagas naquele mês; e, ainda, o fato de os valores arrecadados nesse periodo

contríbuirem para as escolas arcarem com os encargos da folha de pagamentos

no fim e no início do ano, a qual é acrescida de férias, de seus adicionais e do

décimo terceiro salario.

Ainda sobre os estabelecimentos particulares, cabe um comentaria

acerca do artigo 2°. do substitutivo da Relatora. Ao nosso ver, o seu texto

mesclaria situações capazes de gerar confusão, porquanto, ao rezar que "/VJs

estabelecimentos particulares de ensino é vedada a cobrança de ~ de

matrícula, sendo que o valor correspondente ao contrato anual poderá ser
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dividido em até 12 parcelas", não define se, nessa divisão, uma parcela pode ser

paga a título de "matrícula", no [mal do ano. Ademais, além de apenas ratificar a

prática já adotada, também poderia vir a ser prejudicial às famílias dos

estudantes, ao limitar o número máximo de parcelas e não o I?ínimo.

Acresça-se que a leitura do voto da Relatora induz ao apoio à

cobrança de matrícula. não ficando claro se a faculdade de divisão em 11

parcelas é uma forma de compensar a não cobrança de matricula.

É oportuno ainda ressaltar que dentre os objetivos de uma

preposição legislativa se inclui o de corrigir distorções de práticas-usuais da

sociedade capazes de gerar prejuízos, em especial às camadas menos protegidas.

Não é e:sic ~ caso, porquanto não temos conhecimento de infringência à

Constituição, r:o caso do ensino público, e, tampouco, abusos dos

estabelecimentos privados em relação à cobrança de taxas de matricula.

Quanto às chamadas Associações de Pais e Mestres, não vemos por

que incluir referências à faculdade de donativos espontâneos a elas, num projeto

dessa natureza, por serem entidades privadas e suas atividades já serem baseadas

em contribuições voluntárias. São aspectos que não devem ser misturados.

Em sintese, a aprovação do PL seria inconstitucional e prejudicial a

parte das famílias, enquanto a do substitutivo apenas ratificaria uma situação de

fato. em relação às instituições privadas, ou de direito, no tocante ao ensino

público.
Diante do exposto, submeto à apreciação de meus pares, a quem

solicito apoio. o presente voto contrário à aprovação do PL e do substitutivo.

Agosto de 1995

Sala das comissões. ,: 3 de.

Deputado EXPEDITO JÚNIOR" ,

PROJETO.DE LEI N° 320-A, DE 1995
(Do Sr. Jorge Wilson)

DispOe sobre a proibiçlo da prática de tabagismo em ônibus inter~taduais.

(ÀI ComissOes de Seguridade Social e Família; e de Constituiçlo e Justiça e de
RedaçIo (Art. 54) - Art. 24, 11).

suMÁRIO

I - projeto inicial
11 - Na CominA0 de Seguridade Social e Família:

- termo de recebimento de emenda
- parecer do relator
- substitutivo oferecido pelo relator
- termo de recebimento de emendas ao substitutivo
- parecer da Cominlo
- substitutivo adotado 'pela Cominlo
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o Co-OI»IllI-..I8O' 1IlICIC*AL .-:IIIft'&:

Art. 11l - rica proibida a pr~tica cio

t~l__ llnibu8 lnt.....t.du.l•.

eivos. EI:.H185 alagações via desde o grllu da desconrorto at,;

impoeiçAo de doença;'! 11 quem l5e pro':Ji59 vida saudevel, longe da

furneço.

• l1nloo - HIo aar' ......iticio O 1UIO c:Ia

.c~. cbal'lltc ... cach1lltlo.

Krt. 2ll - A.a __ da c5IIibu8 00100_

...i_ ao 1ft_tor CSoa v.leul.... naa ••teoo.e _Url" •
_ todaa a. lacai. c:Ia v.nda. c:Ia pa_••na. Para call!lacl.unta

CSoa pa.....irCltl.

Art. 311 - lata Lei .ntra _ vi.,r na data
da _ PÚbl1caoac.

Art. 411 .. - 1Iava__.. .. dlapoai_. _

Proibiu-su prim.iro nos clnlmas fi testrDs, .d,!pois nos

e,nibue urbano), nos avii5015, n09 restaurante!! e agora noe &nibul5

interestaduais. E vai por aI. Sagregaçi10 pelos fumódromoa já

caracterizam c direit,'} da dis,:rimi.nar •

Já Se viu no passado. Nos EE.UU 08 09gr08 !lÓ vi.i.!

vam no fundo dos Onibu8. O nazismo começou por segregar jLÓlJlS,

depois COll'Jni~ta8, dissidontlls 8 depoie todos 08 qu. nlo 8rlllll

arianoa. Na Irlanda no NortB católico15 e protastant8s a. s.!.

gragam v iolentamenta.

alvos.

fortee? P'lelhor seri colocar eaSB!I pr,Jdutoa na clandlletinidade

pelo!l malBfí.cioa quo causam 8 seúda do~ fumante15 ativo8 _ pa.!

Por que, IIntio, nlo proibir a venda do cigarros

charutos o cachimbos? A indústria"! o IPI rocolhido.!!i alo maia

Ninguém, antrutando, vai a raiz do problema.Cheirar

fumllr :n3conha, com COn15Bquentt3B distúrbios de co!!!,cocaina

De discrill1inaçlo 1111 di!lcriminaçlo acabar-••-i por

alcançar 08 aidiiticoa, 08 alllijados, 015 pobre. e ••• im por

diante •

portamllnto nlo de15pertam ato" discr iminatór ioe. Pe lo contrária,

r ••p.itável segmllnto social pugna p.la sua descrimineçlo.Ooentea

mentais Batia !lendo, com justa razlo, de.ospi talizadoa.

A primeira parte do orae.n181lO prejudicada

, o .i.tema reepirat6rio; ee~ell-ee, imediatamente. o parelho

c1rcula1;ório, o d1aetJtivo e o neuroveaetat1vo. Ocorre que oe

prejuízo. nao atoin.em, apenas, 08 fumantee. Pode-ee dizer que

existem duas forma0 de tabaaillllO: a ativa e 8. paeeiva. Ativa·

•• da pea-aa que pratica o vicio d. fumar. pasaiva • a do

n.o fumante Que. todavia, ao eetar expaeto em. ambientee

fachadoa. e. que haJa viciado. praticando o tabac1aDO,

eofrerli a. ma..... cOMeqUlnci•••

o fumo á UIIl t6xico. Eata é uma afll'm&çAo

c1entifica â. qual n&o cabe qualquer forma de cont8l!1tacio.

JJJSTlrrCACAQ

Cabe-nos. pa,l:" conBe,auinte. a apreeentaç&o

d~lIte Projeto de Lei, com vietae à defee. jueta doe nao

viciado••

Sala cIaa Se_.. ao.

Qualquer outra atitude será estabelecer dll forma l.!,

gal a d1scriminaçã.J pura e simples. Daí. para a frant13 baeta c.2,

locar prêmio a cabaça dos fumantes.

E o relatório

~~A~~,
COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMílIA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE lEI ND 320/05

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento Intemo
da C~mara dos Deputados, o Sr. Presidente determinou a abertura - e
divulgaç40 na Orrlem do Dia das Comissões - de prazo para apresentaçao
de emendas, a partir de 5 de maio de 1995 , por cinco sessões. Esgotado o
prazo, nau foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, em 15 de maia de 1995.

Miriam Maria~$Iantos
secretária

PARECER DA COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FA/ol!LIA

LI - VOTO

Desta forma na tentativa de encontrar uma solução

equânime, voto pala aprovaç30 na forma do substitutivo apr..!!,

sentado em anexo.
Sala da Comissão I ;..~dB ~...,;. do 1995.

~FÍl~itR~
~doF_ral

SUBSTITUTIVO OI--e-:!.t;4·DO ~-60 A?ec7'J~<

DispOR sobre a proibiçlo da pr!

tica do tabagismo 9m ônibus int.!,

rsst.:aduala.

o Congrd8.!!i0 Nacional decr.ta:

Art. 11:1 As empre8as da ônibus interestaduais fica.. autoriza-

dos e dofinlr áreas par. rumen~8e e nlo. fumantes em sau. v_!

cuIas.

§ Onico: Os vllIculos de transporta intereatadual cal'

I-PAIlECER a deriniçlo de áreae mencionada no Ilcaputll devllrla tal' eiat_

de BI<8UStlo de gasea compatível com 8 presllrvaçio do bllm-a.tar

Oaput.dO Jorg. Wilson que objotiva 8 prática do taoagiamo

OniculS intarestaduais.
8rt. 31:1 Rllvggam-ee ae disposiçO'9s um contr:irio.

Trata-ell d. projoto do lei da nQ 320/95 do nobre dos pa.aageiros.

art. 2Q E8ta lei entrará om vigor data de mue publlceçlo.

Alaga-s8 " transtorno qUI! B' inflingido 1:108 circuets!!.

Hi hojll I.JlIa verdadeira discriminação aos fumanhs.Dl

\/eraolS argumentos tem lJld.) levantados, tanto aqui como no ext.!!,

rior, contra o tabagismo.

te., blJII COIllD 8 tranaformaçlo dI 010 fumantes em fUT.ante9
p8~

Sala da Comie!lilo J em ól.l,. de ;wN'.d. 1995.

;' . /
I~ /V()

i!!!!l" FlIEJAT

!loputado F~
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COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMfllA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 393-A, DE 1995
(Do Sr. José Carlos Coutinho)

PROJETO DE lEI N° 320/95 Concede isenção do Imposto de Renda a aposentados que nAo tenham outros·
rendimentos.

Nos termos do art. 119, caput, I. do Regimento Interno
da Camara dos Deputados, o Sr. Presidente determinou a abertura - e
divulgaç40 na Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apresentaçllo
de emendas, a partir de 26 ele junho ele 1995, por cinco sessCles. Esgotado o
prazo, n40 foram recebidas emendas ao substitutivo.

(Às Comissões de Seguridade Social e Familia; de Finanças e Tribulação; e de
Constituição e Justiça e de Redação (Art. 54) - Art. 24, 11).

SUMÁRIO

Sala da Comissão. em 6 de junho

\B'íe-...::t:~
Miriam Maria Bragança Santos

secretária

de 1995.
I - Projeto inicial

11 - Na Comissão de Seguridade Social e Familia;
- termo da recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão

xn::.=- PARECER DA COMIssAO
o Congresso Nacional decreta:

JUSTIFICAÇAQ

Art. 412 - Revog_-se •• disposições eBI contrário•

Art. 311 - Esta lei entra em vigor a partir 40 la (primeiro)

dia do exercício financeiro seguinte àquele em
que ocorre publicaç.lo.

Art .. 2it - Dentro dê 60 (sessenta)' dias contados da data dI!

publicaçlo desta Lei o Poder Executivo re9~lame!!.

tará a respeito.

I_posto de

outros re!!,

Art. 12 - ~ concedida isenç!o do pagamento do

Renda aos aposentados que n.!o tenhar:

dimentos.

Inadmis5iv~ü incidência de Imposto de Renda sobre

a reduzida remuneração do aposentado.

Inacei tável insensibilidade pelo ser humano e

pelo valor do trabalho exercido durante toda uma vida útil.

Injusta a cobrança de Imposto de Renda dos apose.!!,

tados, que têm direito aos frutos do trabalho da labuta di!

ria, destacando-se que procuram manter a dignidade de vida

de quando estavam em atividade~

O tributo mIo deve incidir sobre o que o trabalh!,

dor recebe após cessar sua atividade.

:e condenável a sociedade permitir que seja cobr!,.

Imposto de Renda sobre o parco rendamento dos aposentados.

A proposiç.!o é apenas um -pedido de justiça.

SUBSTITUTIVO - CSSF

PROJETO LEI N" 320, DE 1995

Dispõe sobre a proibição da DTática de
tabagismo em ônibus mterestaduais.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

A Comissllo de Seguridade Social e Famflia, em sua reunillo
ordin6ria realizada hoje. aprovou unanimemente, com substitutivo, o
Proieto de Lei nO 320195, nos termos do parecer do celator. Deputado
Jofan Frejat. .

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Mauri SéfJ}io e Iberê Ferreira, Vice-Presidentes; Alexandre
eeranto, Carlos Magno, Ceci Cunha, Fernando Gonçalves, Jair
Soarea. Jonival Lucas, José Coimbra, Ursicino Queiroz. Fátima Pelaes,
Euler Ribeiro, José Pmotti, Laire Rosado, Rita Camata, Rubens Cosac,
SIraiva Felipe, Confúcio Moura, Ciprjano Correia, Osmánio Pereira,
Tuga Ange,rami, Eduardo Barbosa, Jovair Arantes. Eduardo Jorge,
Humbeltó Costa, José Augusto, Marta Suplicy, Arnaldo Faria de Sá,
~$ .da Cunha, Alcione Athayde, Joftan Frejat. José Unhares,
C1dinha C8m!'9S, Luiz Buaiz, Pedro Canedo. Luiz Piauhy/ino, Sérgio

• AroucII e Jandira Feghali.

SIIIJ da Comissllo. em 16 de agosto de 1995.

Ji-~ -
Depu~'1B FER EIRA

oe- residen
.no ex fcio da P"fidência

publicaçllo.

Art. 1° As empresas de ônibus interestaduais ficam
autorizados a definir áreas para fumantes e não fumantes em seus
vefcuJos.

Parágrafo Único Os vefculos de transporte
interestadual com a deTinição de áreas mencionada no "caput" deverllo
ter sistema de exaustão C/e gases compativel com a preservaçllo do
bem-estar dos passageiros.

Art 2" Esta Lei entrará em vigor na data de sua

Art. 3" Revogam-se as disposições em tXJntrário. COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMílIA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

SIla da Comissllo, em 16 de agosto de 1995.

J:t"'"l0Deputa' ;;{F1RRi:IRA
. residente:

no ex fcio da Presidência. í

PROJETO DE lEI N° 393/95

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento Inferno
da Cllmara dos Deputados, o Sr. Presidente determinou a abertura - e
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divulgaçlo na Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apresentaçlo
de emendas, a partir de 19 de maio, por cinco sessões. Esgotado~
prazo, nlo foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comisslo, em 29 de maio

·1R<...d.-'1
Miriam Maria JEJfàgança S"antos

Sécretária

de 1995.

nimos recebidos na ativa para cem salários-mínimos na apose.!!
tadoria e foram para. casa com Quarenta e oi to anos de idade
e sem nunca terem contribuído com um centavo para a Prev!
d!ncia Social.

Damos conta t em seqüência, que a grande -massa de
aposentados da Previdl:ncia Social nlo recebe, mensalmente,
mais que um salário-mínimo, ou seja, RS 100.00 (cemrel!lis).
Slo eles os menos aquinhoadas a que já referjmas.

Abordemos. agora, outra categoria de aposentados.
Afirmamos linhas atrás que os servidores públIcos da Unilo,
civis e militares, tem na inatividade os mesmas rendimentos
COIlO se na ativa es·tivesseln. Tal direito é-lhes assegurado
pela Constituiçlo Federal. No rol dos Que recebem os mais
elevados proventos da aposentadoria estio os magistr.dos. 05
oficiais generais das Forças Armadas, os servidores públicos
de categorias di ferenciadas e os do primeiro escallío da Unilo.

?oI'7~éeGÃ2.. ....:P /9
COMISsAo DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA

1- RELATÓRIO

projeto em estudo, de autoria do ilustre Deput.!
do ~osé' Carlos Coutinho, pretende isentar do Imposto de Re,!!

da os aposentados que só percebam as rendimentos provenie!!
tes da aposentadar ia.

Na sua justificação a autor diz ser injusto c,E,
brsr [] tributo das aposentados e condenável que incida ele
sobre os parcos rendimentos dos inativos.

Nesta Comissão, no prazo assinalado pelo inciso I
do art. 119 do Regimento Interno, a proposição ni!io recebeu
emendas.

II- VOTO 00 RELATOR

1 - DAS VARIAS MODALIDADES OE APOSENTADORIA

Ao exame superficial a proposição parece denotar
objetivo social meritório, entretanto, no confronto com a r,!
alidade tal conceito cai por terra.

O projeto é injusto, vez que dá tratamento ison-ª.
mico aos desiguais. A legislaç~o vigente enseja Que haja c!.
tegorias diversi f 1cadas de aposentados. De um lado existem
05 aposentados da Previdl!ncia Social, os menos aquinhoados
financeiramente pelo benefício; de outro lado estio os ap,2
sentados do Tesouro Nncional, os mais aquinhoados, que slo
as servidores 'públicos civis e militares da União e outros
IIIais.

Os primeiros, salvo casos excepcionais de apase!!.
tadorias especiais, recebem como máximo de rendilnento5, aprB,
ximados oito salários mínimos vigentes, cerca de RS 803,00
(oi tocentos e tres reaIs). ConstItuem o contigente da mio-de
-obra quali flcada, parcela considerável dela de formaçlo un!
v~rslt'ria que na atividade recebia salários condignos, reg.!:!,
lados pelo mercado de trabalho mas que, ao passar para inati
vidade sofreu decréscimo financeiro de ta~ ordem que, se f!
slca e mentalmente capacitada é obrigada a continuar trab!.
lhando para manter o padrlo de vida Que a custo conquistaram.
Para tais segurados o ócio remunerado nlo passa de balela. Na
realidade a legislaçlo previdencillria vigente nlio permite que

tal categoria de trabalhadores possa contribuir para a Prev,!
dlnc.la Social com percentuaIs maIores que,. no futuro, lhes
par.ita obter aposentadoria financeiramente tranqulla. .Esta

realidade explica o propósito governamental de criar. estímu
los para adeslo à previd!ncia privada. cuja contribuiçlo v2
lunt'ria do-s. segurados propiciará a conquista da renditlentos
dignos aos inativos.

Acerca das aposentadorias especiais, a que nos
referimos linhas atrás, a .\mprensa noticiou ~'Correio Brazil!
ens!", in Correio Econõmico, edição de 05108/95) que o Mini,!
tro da Previdência Social tem uma relação de um seleto grupo
de privilegiados que se aposentaram com vinte e. oito anos de
serviços e aumentaram o salárIo mensal de sessenta salários-m!

Não deve passar sem registro o fato da possibil.!
dade de acumulaçlo de proventos de aposentadorias múltiplas t

cujo an'lise foge aos propósitos do nosso parecer.
Sem fuga "do assunto. vamos abordar o que se pa.!

sa nas empresas estatais. Seus empregados, ao passar para a
inatividade, tl:m garantida a complementaçlío dos rendimentos da
aposentad'oria através dos chamados lrfundos de penslo". Tais
fundos. em sua maioria. acumulam patrimi5nios milion'rios pr.Q.
venientes, em sua quase totalidade, de repass-8't das empresas
patrocinadoras. PermItem ele$ assegurar aos seus beneficiár10s
a inatividade financeiramente etespreocupada.

Ainda sobre a matéria, nossas observllç~es 58 e,!
tendem 80 Instituto de Previdl1ncia dos Congressistas - IPC,
que paga penslSes a ex-congressistas e ex-funcionários do Co!!.
gresso Nacional proporcionais ao tempo de serviço e de .co!!.
tribuiçlo. A pensfto parlamentar é proporcional a partir 'de
oito anos de mandato e seu maior valor é o de metade da reli.!::!,
nerlçlo do parl_mentar após completar trinta anos de ",.ndlto.
A pensDo só é paga aos parlamentares que tenham mais de c1,2
qüenta anos de idade. Além das contribuiç~és dos segurados,
parte da receita do Instituto é proveniente de repasses ,orç!.
mentirias da Unllo.

Alongamo-nos nesta análise para demon strlr qulo
diversiflcado,complexo e distorcido. é o sIstema prevldl1ncl'
rio brasileiro.

2 - DA ISENÇKD 00 IMPOSTO DE RENDA 11 LUZ OA Lg

GISLAÇKO VIGENTE.
Aspecto fundamental que n30 pode deixar de ser

considerado ,para o carreto posicionamento Quanto à matéria
em exa•• é o de que o rnaciçQ,. cont±"gente de nossos aposent,!

dos e pensionistas já goza de isençlo do pagamento do IlIposto
de Renda pois recebe rendimentos de até R$ 75&,44 (setecentos
e cinqüenta e seis reais e Quarenta e qualro cent~s).

3 - OA ISENÇKo DO IMPOSTO OE RENDA SOB DS ASPE~

TOS SOCIAIS.

No que respeita à isençlo do Imposto de Renda, c.Q.
lI'IO neste caso específico. vamos repetir, com redobrada convi,E.
çlo, o que consta do nosso parecer ao Projeto de Lei NR 3249
de 1992, relatado nesta COlliS510: " ~ importante notar que
os recursos captados através de impostos se destinam la ate!!
dimento da populaçlo como um todo, de acordo COIII lI'Ietas. e pr.!
oridades definidas em lei. No caso especUico do Imposto de

Renda parte do que é' arrecadado compõe os Fundos de Partic!
paçlo dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, d~

vendo talRbém necessariamente ser utilizada em educlçlo I! ell
prograllas de financia..ento ao setor produtivo nas regil5es No!
te, Nordeste e Centro-Oeste. Isto significa que, ao per..itir

que determinado gasto seja deduzido da sua base de cUculo.

esU-se subtraindo recursos desses fundos e .árlas de aplic!
çfto e priorizando seu uso privado. ao invés' de seu ellprego
para o atendimento da coletivida~e. Sob Iste ponta de vista,
portanto. novas deduçCies ~everiam ser evitadas."
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jeto.

• - CONCLusllo

Por todo o demonstrado nAo é exeqüivel, como quer
o projeto em discusslo e votaçfto, isentar os aposentados de
forma indiscriminada do desconto para o ImpostQ de Renda.

Neste sentido, nosso voto é pela rejeição do· pr.e.

Sala da Camisslo, '3. ~. j ~cas

~~R~
. ((Relator

:rrr- PARECER DA COMISsAo

o alto custo dos combustívels, para nAo dizer
repetidamente, o caos, que a inflaçao lmpOe a todas as

atividades. atinge de forma inclemente ao motorista tran!.

portador. em carga geral, e••es heróis das nossas estr!..
das que trabalham sem um horário definIdo. sujeitos a t,2

da a sorte de impreviseos nas eseraáas que transi tl!lm por

esse Brasil afora e merecem c'onsideraçào especial no que

tliz respeIto à dispensa do tributo que pleiteamos, eis

que oS próprios veículos est"o sujeitos a tributaçao esp!.

cifici! das ta.xas rodoviárias, sendo importante considerar

que sào eles os transportadores da rir:ueza nacional, C!!
jos produtos transportados absorvem uma carga mui to es?!

elal de tributos aos cofres públicos.

Esperamos acolhida dos ilustres membros desta

Casa, para a presente proposição, dada a Justiça que os
beneficLários merecem.

COMISSÃO DE VIAÇÃO ÉTRANSPORTES

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

A Comissllo de Seguridade Social e Famflia, em sua reunião
ordinária realizada hoje, rejeitou unanimemente o Projeto de Lei ne
393195, nos termos do parecer do relator, Deputado Aynls da Cunha.

Estiveram presentes os senhores Deputados:

Mauri Sérgio e Iberê Ferreira, Vice-Presidentes; Alexandre
Ceranto, Carlos Magno, Ceci Cunha, Fernando Gonçalves, Jair
Soares, Jonival Lucas, José Coimbra, Ursicino Queiroz, Fátima Pelaes,
Euler Ribeiro, José Pinotti, Laire Rosado, Rita Camat~ Rube.ns Casac,
Saraiva Felipe, Confúcio Moura, Cipriano Correia, usm4mo Pereira,
ruga Angeraml, Eduardo Barbosa, Jovair Arantes, Eduardo Jorge,
Humberto Costa, José Augusto, Marta Suplicy, Arnaldo Faria de Sá,
Ayras da Cunha, A.lcione. Athayde, Joftan Frejat. José. Linhare~,
Cidinha Campos, LUIZ BuaIZ, Pooro Canedo, LUIZ Plauhylmo, SérgIO
Arouca e Jandira Feghali.

Sala àas 3 6-/ 1995

r~~ 6uH
De tado JOsl! CARLOS COllTIIlIIO

Sala da Comissllo, em 16 de agosto de 1995.

~
''-''~n~~, .

Deputa ro;#, Si ~ FERREIRA/é, Presidente I
no e. ere cio da Presidéncia

PROJETO DE LEI N° 411-A, DE 1995
(Do Sr. José Carlos Coutinho)

Isenta do pagamento de pedágio os veículos destinados

ao transporte de carga; tendo parecer da Comissão de
Viação e Transportes, pela rejeição.

(PROJETO DE LEI N9 411, DE 1995, A QUE SE REFERE O

PARECER)

sUMÁRIO

- Projeto inicial.

n - Na CominA0 de Viação e.Transportas:
- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão

o Congresso Nacional decreta:

Art. HI - Ficam isentos do pagamento de pedágio nas rod.!2

vias, os veículos destinados ao transporte de
carga.

Art. 2g - Esta lei entra em vigor na. data da sua publicaç.to.

Art. 3g - Revogam-se as disposiçOes em contrário.

PROJETO DE LEI,.. 411 /9S

Nos termos do art. 119, Wl!!, I, do Regimento Interno da

Camara dos Deputados, o Sr. Prasidente determinou a abertura • e

dlvulgaçlo na Ordem do Dia do Comissoes de pfazo para

apresentaçlo de emendas, a partir de,' 106/95 ,por cinco sences.
Esgotado o prazo, nlo foram racebldo emendo ao Projeto.

Sob d. Co_lo. em 12 de junho de 1995.

P~.
Rufemar Prudêncio da Silva

Secretário

;p,a,.eE.e(;:/Z... .:::D.4
COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

I - RELATORIO

o projoto, ora sob nOS80 exame, de autoria do

ilustre Deputado JDS~ CARLOS COUTINHO, visa a isonçl'o do pagamento

do pedágio para os veículos dDstinados ao transporte d. carga.

A proposição foi distribuida a Rsta Comissio R a

de Con"tituiçio 8 Justiça e Redação.

Nlo roram apresl!ntadas emendas ao projeto.

11 - Voto do R.lator:

A isençio que 'o projeto objetiva, segundo seu~

autor, "e justifica pela "consideraçlo especial que merllcem IIsee. At!
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roia da", nO~!UlIIl5 estradas, que trabalham 158m horário ~lIlfinida, sujei

toa a toda sorte da lmprBvieto!l naB Ilstradas em que tranaitaln ll •

Nio obetante, o elogiáv.l prop6sito d. IIIU autor

homanagear 8 sacrificada categoril!l da trabalhadores 11m transportas d.

carga, cujos méritos reconhecemos, parece-noa, todavia, milho r ",eria

proporcipnar .. lhle rodoviee om con'diçõeB plra um tráfego ••~uro o ec~

ntllnlco, aem OIS parcalaoll d. um. atividade, hojll, de alto risco para

o trlo.portador 11 parI o vllculo, Im virtude da precarldada da recu!.

1011 da qUI dl.epi5. o governo parI 11 adequada conearvaçlo I regular m.!,

nutançla da. letrad.".

Reupp, AntOnio Jorge, Banedilo Guimariles, Telmo Kílllt, Hugo Lagranha, Dolores
Nunu, FranclIco Silva, Joio Maia, AntOnio Joaquim. Edson Ezequiel, LIlOOBI
0_, José Egydio e Paulo Gouv6a. .

Sala da ComissAo, em 16 de agosto de 1995.

A'~,heu-..._

-~~Praldente

'" :..t';.-t"w't!I ~'.
Deputado DU UC FIllAil!l!l61(t.

Relator

Para til. rina, • inatituiçio do pad'gio, cobrado

paIo Eatado ou pala .au concaeaionirio, i conaaqulncta' inarredáve1.

o. tal tributo, como isentá-lo, antlo, o transpor

ta d. carga, que, por lua natural necessidade, maioras de.gastelS im

pi5. ia no••a. e.trada••

Alinl de pouco significativo o reflexo d. tal i.an-

r;lo aobra o CUlto das mercadoria. tran.portadas, li medida rllprlsan 

taria UlJI tratamento da. igual e injulto entra os usuários de nossas

rodovias, ilJlpondo-se a cobrança tio somante aoa veículos de passeio,

decorrando, ainda, das.a tratamllnto discriminatório pleitos 19ualme!!.

ta juatiric'vais, como os daa transportes coletivos de paaaagairos ,

intarnlunicipais, intarestaduaia e outros.

PROffiro DE LEI N° 426-B, DE 1995
(DO PODER EX:ECUITVO)

MENSAGEM N'"488195

Altera diapo.itivMi da. IAi n9 5.540, de 28 de nove.bro a. 1968, da Lei
n9 6.420, de 3 de junho de 1977 e· da Lei n9 7.177, de 19 de d...-bro de
1983, que regul...nt_ o proc.a80 de eacolha do. dirig.nt•• univer.iti
rio.; tendo pareceras do. Relatore. deaignados pela MII.a _ .ubstitui
çio i. eo-J,s.õe. deI Trabalho, de Ada1ni.traçio e Senlço Público, pelã
aprovaçio de.te e d.a _enda 1/95 e rejelçio da. _end•• 2, 3 e 4,' coa
su~nda a _nda 1/95, de Educação, CUltura e Desporto, pela aprova
ção de.te e c:ontririo •• _nda., coa adoçio da .~nda da CCaliaiõ
de Trabalho, ele Ada1ni.t:raçio e Serviço público, e da Com.••lo de COn.
titulção e Ju8tiç. e de Redaçio, pela CGnat:it.uciona11dade, juri4icldad'i
e .técnica 18'1ialat1.... e, DO ..dto pela aprovaçio. PAIlIlCDIIS As I!IIBJll)llS
DE PLERAltIo, doa Relat.ore. 4e.iqnado. peb. Me•• _ .ubstituiçio a. CO
mi••õe. ael Trabalho, de AdIlini.traçio e\ serviço Público, pela rej.r
çio, da CoIIi••io d. Bducaçio e cultura e'(l••porto, pela rejeiçio _dai'
Emenda. I e 2, e da Cc:.i••io ae COn.tituiçlo e Ju.tiça • ae "edaçio p!
la rejeiçio. -

sente projeto.

ziçio.

à economia do País e própria vida de seua usuários.

Reeesl til-se, ainda, às razõe. apontadas para

(PIlOJE'rO DE LII1 .9 42&-A, DII 1995, A QUIl SE IlIIPBRDI OS PAIlIlCDIIS)

oCOlIiiGUDO NACIONAL deciea:
Alto 1° O IIL 16 da LeI D" 5.S40, de 21 de DOvembro de 1961, COIIl • lIIlnÇlleS

in~peleLel D" 6.420, de 3 dljuabo de 1977 e pela LeI D"7.177, de 19 dldaImbro di
11l13, pIM8 a 'If&anr-..sepllItIl rdlçIo:

"Alto 16. A llCfIleIÇJo de Il.eiIllRS e Vice·1l.ei1llRS de univmldadel, e de DitelllreI e
Vlce-DitelllreI de unidldes universiWiu e de eatlbelecimenlOS iIoIadcl de emillO superi«
olledeCerto ..pIiDte:

. I. o RelUX e o V_ReIUX de universidade federa1 leria nomeadoI pelo
PresldeIlIe da Reptlbllca e llIC01IIidos entre psor_ doi dois nlw:ll~ da
eatreira ou que-'~ lílll10 de doulor. cujos nomes f1J1ft1l1 em UIiiI iilplIceI
orpnizsdu pelo respectivo coleliado mtximo, ou :...~ QIIll o 0lIJI0be,
inllllUldo especl!!camenfll para eJle (Im, sendo a vOlaÇlo •

n .. 05 coleJÍldol a que se refm o inciso anterior. cotlJtiIuldol de reJll9'tlWI~
dos divers05 seemenlO3 da comunidade universiWia e da sociedade. obIervatIo.o mfniIIlo
de 70% (sereota por cenlO) de membros do cDqlO doceore no 10111 de sua compoaiçlO;

m . em CISO de consulta pr6via 1 comunidade universiWia,.n05 . 1emI05
estabelecid05 pelo coleil&do mwmo ela instilUiçlo, preva1ecerlo s vOIlÇlo uninominal e o
peso de 7llt> (setenta por cenlO) para. manifestaÇlo do pessoal docente em relaçlo 1 dai
demIis eatlllorias.

N • 05 DilelOtes de uni<ú<!J unive..iWiu federais oetlo nomeadoI pelo ReiUX.
observados 05 mesmos procedimenlO5 dos incis<?s anteri."..;

V .' o Diletor e o Vice>DimtOr de estabeltcime1lto iJoildo de emillO superior
IIWIIido pela UniIo. qualquer que seja sua lII1UfCZI,j~ leria nomeadoI pelo
Pnlaidente da Rep4blica. escolhidos em lista tIfplice prepmda pelo respectivo coIeJlsdo
mtximo.observldo o disp05ID nos inci.os.1, n. m;

VI • nos cuos em que a inslilUiçÍo o~ Auóidade nlo COIIIIt COIIl docellle.; 110I dois
nlveIs mais e1evadol da eatreira ou que pouuam tltulo de douUlr. em ollmero sulIdellIeg:a::u listu tIfPu-.~serlo compleWlu com doceolel de 0IIlI'U unidldes

reparo e manutençlo de nossas rodovias, indispensáveisra atender

Rio-Slo Paulo, o que, por ai só, inviabilizari. o objetivo da propo-

rodovia. como, já em estudo a em andamento, a Ponta Rio-Nitllroi e 8

5.1. da Comia"o !'l d1. o.~ d> \<\~~.

?rt!w4'
D.putado DUI'étiPISANESCHI

PT8/So

mas, principalmente, compelidos pIla continglncia, rllconhedida por

todos'n6B, da carência de recursos do Ministério dos Tranaportlils pa-

Por tais razões nosso parecet' i!i contrário à aprov!.

çio do ,projeto am exame, muito embora o fazendo contrafraitos, em ra

zlo, nio só, doa méritos da categoria dos trensportadoreB de carga,

rejeiçio do projeto, o propózsito do Governo em privetizar as nossas

Dai o 00880 parecer contrário aprovaçlo do pre -

:or- PARECER DA COMlssAO

A ComissAo de Viaçio e Transport.. 11m reuniio
ordinária realizade hoje, rejeitou o Projeto de .Lei nO 411, de 1995, oos termos do
parecer do relator.

Estiveram presente. os seguintes Deputados:
Moreira Franco· Presidente, Jovair AtIIn\eI Philemon

Rodrigues e Simio Sessim • Viee-President.. Chico da Prince's. Dumo
Pi~, Hill\rio Coimbra, Lael Varella, Mauro Fecury, Mauro Lopes,' Alberto
Goldman, A1benc Silva, AntOnio Brasil, Barbosa Neto. Carlos Nelson, Henrique
~duardo Alves, Nfiton C8I'doso, Ayrton Xll<1lz, .Le6nídas Cristina. Marinhll

vn • OI dirieenres de Ul)i;YelllcIades ou~lOS iIoIadOI pIrliculsres leria
escolItidos na fOCllll dOi fCIIIICllVOl OIIIIUlOIe reeunemos:

vm . llOS demais CIIIOI, o diricenre aert eacolhido conforme esrabÍlccIdo pelo
l8IpCCIIvom-a deoÓlllÍllO.

PIdpIfo 1IDico. No caIO de inslituiçlo fedeta1 de emillO aqJ8lior. sert de 4'
(QIIIIIll) &DOI ommdaIo dos diriples a que lO refere eIIO Ifti&o, vedada • teCODduçIo ao
_ c:aqo, obIe<vado 110I demais cuos o que dispuIereIII OI respectiVOl __ ou
~ ljlI1lVlldos na fOCllll da Ieplaçlo vlceme. ou conforme~ pelo
lIIPSCtiVD siIlem& de emillO."

Alto '1! BIla-Lei__\Op na dali de 11I& pub1lcaçlo.

Alto 3" Revopm-se u LeIa n"s 6.420. de 3 de juobo di 1977 e 7.177, de 19 cb
dezaIIlro de 1m.

llIIIIIla.
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Art. ,. AI ......a.;..
nr.....~t••· Dre.
mmIIo di ...btItct li' r__
......... 1fIIdIt. no .......-.

. RjIUu • ..&ar ~ .
•••0 '. ao llllIIIdO .....
.......0•.

Art. • OI IMIte_flltu lIGIa-
... di lInftIo. ''--
11ft 1Dearpanr- ............ ,.,. .......t !li_a ...
eaf ~...t ..-0 ....r.' -
• 1t&ntIe '- ............. ...., ,......
.dotar crU __ clt .
elo ...,.....,0 OI .,..,. .
,.........0 _ ~...
conaIdtratlo o .

Art......... .

. Art. Ie. O M ........
• CUI' ele e--
. IIdr6 ..'IIUI"~.. pa.1" .....
.....0 _I,.,.... ...
cIencIo - -
.....................1'10: .
tlnt.. do .....

Parilr.,o tnJco. Para "''''0 ..
di.....o nftt. artlto. 11ft Im a ..
soelldo d. anltllllac61a ~k"lI -

Arl. 1" O fllSillU !lu...,i,.,. tftD por·
cbjrmo.a lJt'·qutu. o .....,,· &0
.... CItncIiL'. "uu e 1I1el-e I fOi •
~" d.. IlIufl:-ltlulIllI di Ulfel llru"..rll·
'tritl.

Arl, 2" (t '·n:.illu .Ulterlor .uftlli.....
clá,,~1 da IK......... aerâ Mlnlll rada Im
_ ..........._ •• netpt ftlDt....
.......tec•••en ~tIad •
eDIM 'lUitiluN;6lai de dlrtlto pübllc'J ou
"",~... ',

Art. P All 1II.IYt:r.uda"" ~'l1ArlO ele
'"1unU111111 didãt~ cIII.t....... d .....IpII·
.r...mlalrau,... flnanc,'" , .
fi r' , ••rcldla _ funDa' dia Ie' • ...
IIUI' ."11&01.

I I~ dr.....
•• \'ftIIO.'H "auo.
el "'110.
~. tnA•.
•• taAIO.
,. nruo.
,. "alIO.
I :!" wauo.
• , 'I'rAllO.
In nr_.
e. "'AIO.') ......
•• ft'IIIO.,......
I r ",AlIO.., .
In .
e' .
') taAlO.
• • - IftAlO.

Ar'. •• All U..I"'.·' " o. lSIa-
....ItClh...1I0, * prrlOt ....
lacIn: eoIIl'ltl.tr·.,-Io. Cllft·
CIIII •••u.......III d. "lIme "pt•.
ria' I·U e:n 'Uftda~6u de :I:""" Pú'
bll:. • quandfl partlcullrll. ao. .

. forll.a dt fund'I·.6~ ou u.~ ."Iaç6~:!.
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.....,

pullcu"r.. de ,.....no IUpI',lor ..a
__ ..tktad.: de nhel IInl'~nIL'rau

.. '"er~'o.
Art. 11. AI unlver.ld.d" urlln.-

ar-.-Io com ai ,,,uln'" C!lrUl'·
rtl&ICU:

•• UIItd.dt: clt: ,..1I.".IIUI, f aWIt"
IUlllacAo:

') II&nItur. or.inlel tom UH Iftl

:
1.I nt. reun.dGII ou nAo em

• ml" Impl..:
•• _Idade d. 'uncln d. mamo

• ....u.... wfCIld. • dupl~nt:'Q ell
.... ,.. 'In. lCItuueaa ou Uh.·.....: .
,. racionalidade Ot'IUlI,lcAo, .

_ ....... BUli Neur. m.-.·
....... b""':

•• unl9tl'A1ldad. d. c.mDO. . .
nItIYo UDCIa ..--....... ftt1ld.,.
.... li .'... nu .. rulo dI ali.·
,... apIIcafIeI • de _ ..
6nu &ftnleo-profllllaD.": ..

,. ....IbUIdadt di "todos • trl
....... .. ....... AI di."...· lodl
........ .. • hmGII, .. JlCUliutdadls"* ti ............., .. C!OIft-
_ eonbtcllMD&aI ,.r. nn-.
.. _ • prapam.. di pIIIIu"':,.....

Art. 11. nruo.
· ti· .
11' .
I P O rtlllllftlo ' .......

lneIo la lItNt1Ira &6,.. para
...... er.... di 1IIIacI.....1-
......... "~Uflea.di d."a... di • 00fIIPI'1tDdert., .

Art. 11." lia raçio 1Up'·
. rIIr .. _ _wr .....
,.traII li 11Io • lIIIIno ,-...
...._. _ •.,"'clll...dtl,bem .
............. JIfIICI..r ....
...... .. MIk:os • ele
....c.. " .

• It a tala'*"
..., _ 111ft....
~ dlltlD ..
• ••••••, ....., para .
....., \It*.....

• • a li dldatlca d. cada
..,'1tId li _ colei"'.
........-0 'lftl.. 'lU ........'=:'._ ..ftk, de t ....~a.o

Art. .., Na 'orma· do ~""U,u
taLaluto lU ao•• CUIIIIIde •
............. a '
peNar da .lttnIdaU .
.....&0 "'Ido IDehdri .-.r. ...
11I ' .

...........t..un .""""1.1I M' aatft-
cI.d,.. r orIa. lU trII,., .........
,. Melo 11&&, 1IICI1IIrII·
menl'. a dlrtnc.. di' ._•.
.ora cIUl" __ f. ,.ter...nado .a·,
n'.r.N.r.'. 6nlco. N• .".a,.. • ..u,
.e refer. "li UUlo, _.... _ ...
&6r.......t.. ,......t..... da e.·
.un""I. IDelUIDdo U ....., pro··
dUlaru. .. ,

Art. I'.... cada 1IftltenJaa'" .-
form." ••~.........L ...
beMeIln..t. "'do .. "'110 ......
rlOr 1Uft1Mo ........ '• ..,. _
Constlho li~ .. __ ......
ra a .....__0 ...........nun··
Ulra. .,

Plrtpat.'...... Pulo IMI- •
Coa....... li o.ra.IaIIL !tia ....- .
U.n .,... •.
t.da _ I ~...............= -
tlnt.. da 1II.illrIa. 'lO • ..."UM lIt8hIto •. _11 ..&O ....
Mbn __!li" tdMI-
C61SD _ ·

Art. I'. A -.-c10 li .
VIct-RIttOrII di Di-
nl..·• YIce- ,. _I'·W
unlWrllt6r1u ul...........
..... lu...' _ -.aca .
Mluml. prlDcJpIaI:

1 .... 0 • ·•
unlvtraldadt "leIaS ..
pilo rllPlCUYO aew _
di IlItu di OM-
lllho Onlftrllt6rID _ .....
..''''1'.

11 - QuaDdo. _ "-la"'" .-......or .......tArIa. .,•
IlbtratlYO pua .. a&ttt.I ....
• 11ft ---
hItdD di 11._. _:_ ....
DI1*&utlDIaI. • .... • • ......
• It .-&~ ..
mm ..
CoaItlbo VIi........... . 0
lqulftllDta.

UI - O DIreIIr dt ...
Yfrlldad rIa ...t." 11I :a"'" _ ..
tleu1'1', .ao _ ....
rtspft'tl..- .tlli"" .
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IV - O Diretor de unldlLoJe unl...,
IUul. ou flt.abI"clinen&o ......0.
quando Gllclal. ... _oIbldo conror
me MtlLlMlteldo pilo NlpecU,o .lIct
lIIa de ..amo. ."0 .. rUGI "..1.-.
tns do I I' d "'&110.

I J' Os Relto Vice-1UIIMfI, DI-
rrlOrea e Vlce-Dlre&oNl da. mau&ul
ç6fs de en~lno -.apertor. manUdu
~Ja Unlio, salvo ° dlspcllto no • ,
d6s'I! .rllr.o. It'rlo Indlcadf)s .m 111
la., 11.. '·"lt nc.m." ~I'" rt·'I~Ih'f)'
tCl""',;.d'", • n........·,OI '.1"1'1 I',..:dd.'u
I. da HC!'IJI'bllt•.

& Z' !.=-. dI' quatro ann, .. ma,ad:uo
~."!' Rt;:o~t.F, \·u,...,llOrff. OtrttorfJ.
, \' :,"- DI~.crr.. ,edldo ~, est'rtl,'I&'
dI' d"l' manda'os tONf\·ll1l~:,.

I 3~ ..nADO.
e 4" Ao ReU~r • .0 nlrt.or ea,",r'

ztl:lI' p,la a.anulftlfio da ..rft... e
dlscl,'lIn. no Imbllo ........ I'lribul
f6f~. rflpond!'ndo por .buso ClU onus-
,lo. •

Arl. 11. Nu unl.tntcladt:r... nOl
tsl••lecilllm'-....... Clt fIIIlno
Iu~rll)r podUIo Itr .1D1ItnIdu q
"coaulUla 1nod:alidAdts de cunGI:

•• d. INdua t. & 'IlaU1-
eula d. candldatol hasam 1Oft-
cluldo o cicio eoIIIla' OU ....ul••I"'t.
e .....1..... lido c....rlcadcw .. can
('tlrlO 9fIl......,;

lU de ......duaelo••btl1al • ma
trteula • candIda" dlplnaladal ••
cuno di~..... pNffte....
•• condlçOll pr-ual .. cada ruo:
e~ 0 • 'Plffeteoa·

mlll&o di eu-
Clldatal~ de .
...... que .......tnI 1It .
.......tIa; .

, •• atnJlo 11II1••
eandldalal Ullaeun .
IGII nl .

Art. li. A..... corr..pnII"l'''. prof ,.. ..
Ie" .
mm* daI........ ....lIIr
ou&rol pua ..
... ".. .-anca • rUIr
f .
trabalho .

Art. I'. ftrUo"
Art. a. Aa~e.m.·

btllcln'lIItaI ...... di ..... __
PftIOr tI&IBdIIIo , _nldacll ..
.... de cur_ •••Jtf'1 e'J)lCia"
AlI .Ih idadts dt ...lIno • ns r..alta-

dOi da ......u.. IIU' Ihll do Ine
rm\ll.

AI1. 11. O eOftCuno '''"bul.r. n
ferido na lI&d • do .,&. 11. "an
1ft' • __IIftIDI. cmtWII AI dl-
..... rDrIIIU de ......10 do "D
410 .,.u ... uJ&rapauar late nl,tI de
oompltaldad, pua ."UII a rorma-
Cio recebld. pll. candldal.Gl I ....
.pfldlo Int,ltelual par. '!Jludal -
perlOl'8l.

"ar'era'" IU,'CIt ''''U'''' dU"'I'/1I'
d.. I,'a anor. a tun••r da "'I:tnr :.
d1'1I1. UI. o concurso re.sUbular ..:-a
Id"ntlro. fia seu conl.1Ido. par. toei••
ti ('UrlO~ ou 'r.... d. eonh'tln":I',,,
'fiN. e unificado. tm ava "~ud.'. ~
nl IIItam. unh·.rald.. ou flder.r;!!'
d. escolu. ou no IIIfIIDO ntlb.iflc't
..nl......do de 0I'I...1raf1o plur~·I'·
rleua.r. de .tArdo eo", GI ",.tutos •
rflElm...,•.

Art. 22. 9ft••.

•• ta••;
In 9ftUO;
Ct 9ftUO.

Art. 23. o. CUflOl prnlll.,gftllal.. po
derio. IICunclo • ANa ......Ida•
........,tar IDOdalldad. dlftrenttl
....10 lO natero e & daraçlo. a 'Im
de Ctlrr'lPOftder ill COIleI_. do nltr
cacto d. II••lho.

I .- 0 ..anllndos :'J.... pro-
' ....an de curta cIurIcI:t. dtlUna-
.. • proporctonar babUltaç61s m

. lemMd*1u • pau .apertar.
I • o. lllatut lfttaA ti..•

eIpIlDUIo o lftIDto esc. .&a·=.e.- e ....r......
• di afia daraçto. _tn......u._.

An. M. O ea-rIho Pldti'tl de
.... ODIICIIWIIi .. ~ di..............,.--.. ..... .......~ ....
dIIIdo .. ftlldade. no terrl'*lo .
eIGnaI tI1UdaI 1IfItI d.
..... • I'IIPICU... endea·
cIadaI por *110.

Pa",r.fo _1aO~. taAlO.

An••. OI,... di ......,...
cio. allllllo • _.
&raa .-rio 1ItIadII COID
......~e peIU
1IIdftf'ltdDdll t ..... .
'- 1101....

Art. n. O CGllltlho ~al d.
F.dUtJlCAo fixar' o arrlculo mlnlmo e



Agosto de 1995 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 1) Terça-feira 29 19979

a dllraclo mlnlm. dOi eurAl)ll lu".,'O
r. corr.pondlnw a prOllllc6t1 rl
IUlr.cIU tm lei I di outrOl nec:.llirlOl
ao daen.ol.lmenta Daclonal.

Ar'. n. 0lI dlplomu e.ptJid~ por
Uftlnnldacse '"tral ou "ladual nu
condlç6el do art. 11 da LlI n' •.024.
de 20 de drlllnbro de IHI. c')rr~

pondentts a curlOl5 reconhecidOi ptlo
C'nnlflho ....drr.1 .dt J:duelC'ln. ~
tonlO M d. rur.'1I c'rf~":Il'llld", li'!
ptIA·lr.dlla~60 ·..rrl·, ...... .,..d". liA
pr6prla un'"rsld.M, Impo!'ll:ldo 8n
tapacUlçlo pul o 'arreielo prol11
.Ional na .r.. abran"da Plt·, I'flPfC
tl\'o currículo. coa•.••IId.d~ cm IOdo
o l.rrU6rlo nleioaal.

I " O M'nlll~tlo da F..du"aclo e
Cultura dtl'llna" as unl"nldadl"l te
dtr." qu!' d"'rlo procedr.r AO re·
,_tro di dlplonlu corre'lpondrul• .1
aDl rurlGl re'trldeM na" arlilo. ft
ptdldOl por unl"rlldldes IJArUtull"'"
OU por IIllbtltclmen&ol 1Io!lldol d'
en5tno superlnr. Imporlando o r.·
.lIlro r'n IdrnUena dlreltu'.

I 2' Nls unlclad~ da Pfdrl nçln flm
que haja uní.er."lda:t.. Htadual. na..,
condlc6ll referidas na', arue" OI di
plomas COI'rfSpOIldtntes ans mamas
t.ur~, n~'dos por ..taj,..'ec'm~n·
Ir, l-oladOl ~e 'IMlno lu~rl"r mlln
tidos peln Dtndo, a.rlo ",lslnd..
11911 Unlytr~dadt.

Art. 11. ft'I'ADO.

• I' YlTADO.

, te Datrt .. pertOd.. Itti.os ~
I.rta. tOIIfOl'lDI dilpOftham os esl3lCu
&01 e tIIl......... atrlo "'t!r.uta:IQ1
prt'lrr.... de malno • pnqn...... 'lU'
....urem o lunctonamentA fonttnua
du ~tnl__ de eaalDo IUJMlaor.

Art. •. ..,. ......16'... no ..n
I'no lIUpertoI'.• InqQlncla d'! profel-
l6rta • aIunnI, como a necuçlo
Int..,.. doi prGlra de eDllbO.

.• I' N. forma .. eIta&IICflfI e r.
Ilmtnlal. Hr6 ...."1 de ançl:) dl~
clpllllH o proflllDr tIU'• .,m :IIDUM

. acftlo CCIDO .Ito pelo 6,.10 eompe-·
toen". dea., clt canaprtr prGllrama •
IIU ....0 ou horirlo clt trabalho a
qUi' ..Itja· obrIIl.. In'portando a rI
IDcIdIDcIa ., 1.ltu prnlltU .....
.rUlo em lnoUYO "31lftl. r.ara 1X0
.tracto ou dilptll!'o&. caraC:t......ndo
li o caso como d••b8ndnn) de e.'1E1)
ntl ""'r"~n.

I te A aplleafio do dJ."l'O'b no tia
r"ralo anttrlor I.r...... Jn4d1.nle f~·

prlleft&aÇlo da InIULulCln 'lU de qu..'-
"''' Intertaldo.

I P SI a reprtaftltaçlo flr eon
liderada Objeto de d~Ubt'r'clo o
prolMlOl' "e...' dHde loco al.I'.do
de nu funç6u. na lorn'l 'lI) '!t,.lulo
ou rll'm,nto.

I .' ConIlder.r-se, rel,rundn n
aluno que cltl.ar clt tCIIIII.rfCflr a li ti
n.lnlll.o. , fln , (I" ••.
• 'mente. da§ .thld'df'~ ,'r·JlClllllllld.~
.,.... ca:!a dlStlpllna.

I S' O ano I.U\,o podft:a .Io!"t pr",·
rOlado por.••Cltlto de c.lImldlUt. pu
bllca, ..r,. nttrna. tOn\'ula6o In·
Itrna e. a crl.trlo ... 6'16us CGn,pe
I!'nla ela Un""l&dade I .tllb'lecl·
mental Iao!.... por outru C.UIU
!.cept.Ian.... IndfJ1l'ndf'..I~ (li, "'"I
lad. do corpn dllc"'U'.

Ar'. •. li .orm.do de prlJl"~o
res par. o .....no de "lru,,"o' ,",lItI:
de dllClpltnu ,.ralA ou WtnJcu. Mm
como o prf'IJAro de especlal"lll d""
tmadal &tabalho di plancJam"Dln•
.....1119 lnlltr••• ·In!l'~,,, e
orientado no Amblt.o de I!ICfIlnll e ....,·
"..... aeo1&res, f.r..•• l!m nl,iol
IUperIOr.

I I' A formaclo doa p""'~KOrr~ c
C'Apc!C:laUstu prIYII.. ne"C' al'Ui!n
naIIIar·.-&••u anlftl'lkIadts .ldl
ante a coopera. du unM.de" "._.
pemáftll pia0. atudoa IDc:hlld. na.
eumeulae ... CUI'lOl respeellyOl •

I 2' A IWIUÇID • qae • m~ 'cto!
.rtllD pDdtr6 conetlltnr-II tal uni
16 .&abelecllHD&o .....110 oa neullar
da coaptraçlo di nrlol ~atn n"
lIIanda blp6tae, obecIteer • coordp
naclo ti- lII1IIUfI • _Idade d:ll
tstudcls. DI lorma ....llIIatal.

CAPlnn.o 11

Do corpo Doet"lIte

Art. 31. O ....Imt ela ....&tlltfrln
auperlor ... replado pita ",lIIaeio
própria dos a..tlnlu do ftaSlftD • pt·
I0Il ..&auatOl ou .....1IItD.oa d.. Uftl
nrelda. e dOi esCa.ltclmtlltA'llf.o
ladns..

Art. 32. DatlDdfm·1t e:cmo aU"i·
dadll .d. m..llt'rlo IUperlor, pera
.'ell.Gl dfa'" lei:

aI a. qUI. ,.rtJnen'a ao ,bt"na
Ind·~.nc-Ia\'.' de .1I!'h'n • Il.....õUlAII ,,~.
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furcam nu unl"raldadf' e nos e~
&abtltelmen&GI lIDIadOl, em nly,l dt
Indu.lo. ou ma••lendo, para fi'"
de trusmaulo • ampJIaCIo de IIMr;

". u IneNn" • edmlr' 'n fI-
~n"u • unlWl"ul&&rla •• ,.r .,·tr ltrn
".sOrfl. .

I I' nl"r' apenu uma nrrf'lr.
dc-etnte, obedecendo ao prtDdplo da
antl'lr.lo de tAllno • ptaqUIPS.

: 2' Strã't c:on,'d'rldCII, ~UI car.' 'r
,U trtrl·nclaJ. para o 'D'''''CI e a i'ro·
1ft:lle'O na clrrelra doe'lu, ao ma.ia;
'.r~., sup~r'or. OI mulOl lI:'tiw~r••t.
rios • o rlOr c',nUllco dCII lNbalhOl
dlts ,·andldllC'$. .

Ar. . 33. OI carl. e fun~6fs dI
mlelsflrlo, 1I'I...mo • ,. criadOl #U
Pro"dOll r.rlo d.'lDculad"l d. CJln
..- r.p!'C'lf'toI de conheC'lm~!lIO!'.

I I" "nADO.
I ,. No~ Mparrunentol. poderl\ hl

nf n.a" de um prolftlOr CID (:aeta
DI'.'I di clrr.lra.

I 3" Pica ntlnta a dtC'dra ou ea
delra nA or,anlaçlo do ""tno lU
pprlor do PalI.

Arl. ... AI unJ,ersldad. de,trIo
prOlreuJflmlntt • na _"'dl de MU
lat.r..... de lUa ""'bnldadfl, es
....der • lt1II dacIn&ll o ...... de
Dtdlacln Del"",. .. ÜI,ldad.. de
""Ino. '

Art.•. O o..... refere
o anlro um" "" prIorltlrla.
-.at. .Iendldo .. 6rfU' de .....
ImportADcl. para a farmqlo bUlel
• prolllllonal. :

Arl. .: OI n ..a de .perftl-
coam.ao de dDceD&e ..trio
.... • 1....ltcl ~ anltenldades.
dentro d. .....' ....,Ie. nacloDal •
....lon.1 d'flnld. PIlo CODselbo h.
d.ral de auaelo ........Ida atra·
'" da CAPD • do Conaelho Na·
clonal di Ptlqulfa.

Arl. If. Ao ..-1 do mlllsWrIO.
lU........ admitido ....nte contr.to
di plla••• aclulh.mft1·.
• 1 Jacto· &nltalhllla, Obs.n.du
•• - ....... IIPIClaIJ:

I -- • ..-11ICIo di ..t&billd.df' •
....tc ' • aa&.rna ,'eU'. d.
.......... octrnlldo 11. CUGI de
IDttrlnldadt OU l1I"U'u~, ou ..a.,,·
... • pu.......... """0 elIt·
pmder da .IIIIaçlo de nqullUol li·

perlllA df' capacld.d. .purad. ...
,undo I' norm.. pl'6prII' do ....Iao:

11 - I .polfnLadOJ'I. COlllpu..Ia,
por Impltmen&o d. Idad., DUDp. a
n'II~lo de fIIIprfJn. Ind"lftlettnte tl.
'nd.n'uct... cabtndu • InlULul(lo
conlpl.mln'lr til oru.....""'·.. ~op
Itllladorla conc....lck ",'a lnIU'ulClO
de .,tt.d'nc'a 8oC'.a., li ""'1 nAu
forem .nteacflll

f AI'I11:1 'I 111

Arr. 31. O torpo dlattl'" lerá n
prr: f',,'a(I,). com direito a voz • Ynlo.
n('1 6r,'0I c~l!qil"OI elas un'\"~fll"
dadfl • dos tf'4Ilttl'dmlDtOl.· bola.
dei d. tNlno lupet;Or, btm COIr"' 11ft
coml.16tI InaUtuldu' na lonaa doi
'.'Alutua ~ ""mtntos.

I I' A fl'l)n'tnLacto tltUdanUl,
rrra por obJllh'o • :,aclo enln
.dmlnlltrldnr... prcf fi ••lunc••
no Irabalho ual\"uIIWIO.

•
I 2' A IIcoIha dOi o nprrsentan&el

eatud.nlll ser' 'ella por "'0 ...
.lelçh. do corpo dllcen&e • lIIunrln
crUlr" ..... Incluam o ........1••
1ftIn&o 1IC00lr dai caDdld&&4M. de
ac:6t'do COla • tSI.tU&'- • fIIa••nl•.

I ,.. A rtprlllDla. IItlldanlU do
DOdtrá er d. ... ..mio do lo·
lal doi menl 4111 coIllladoa • co-
....611.

Ali. li. &111 cada nlYlrIIdadt ....
.tabtJlCllfttDto "lado do "'ao ••
ptl'1or pader6 _ orpnilado dJnt6-
rio Jar. con.,..., • ....broI 110
reapeçtlto corpo dllctDte.

• J' AIIIII do dlrtt6rla· clt IInbito
wÚYlnltArlo, poderio ........ di·
"16......torl..., de ..ardo eGI8 •
estrulura Interna de cada al,,"l
dad•.

I 2t OI ....imentol p'.
Iosdlntórlos ....10 1U 'ldr. •
.prOY.~o •• InstlnCia 'Unlnol"rl.
ou escolar coa'Pltmtt.

• ,.. O dlret6r1o ('11.1. aoIo RIo "'e
tI,..r .a. consonbcia co.- • oItJtU
.01 par.· OI qua" 'nl InaUttddo, ..
...~sh·.1 d.s ..nf'lflp"yi.... no. " •
tatulos GIl r'lllft.tas. . .

I 4' OI dlr.16rJrI ..... _"'doI a
prt51ar conta dI' sUa atltlo .......
celr••01 6,.101 d. .d....lItra_
uni,"If''''r:. ou ISCclar. na r....
dtA "lllule. • rqlment...
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vnaao ...

Arlo 40 A. In'IJlIl1r6l's dI' ~"slllu
slIp,rlor:

1I por nldo d. lua5 .tlvld.d.s d.
~.I~llalo prop/lrclon.rln ftOS CGrllOs
dlll('fnU'~ IOIJOrtllllld.d.1l dI' , ••rtlcIP.·
tAn .m l.ru,llamoa dI: nl" lorl. ria.
cOlldlç6f'. d. "Id. tIn (1IIflunld••'. r
no III'llCl',...., l.r.1 du dl'srnvolvl
/I/.II/n;

,bl UI'I !fQrlo .0 CI''1l0 dllc'D&'
melOt p.'a • ".Uzaçlo I"" prOl' ót·
nla. cu!lur .. I., .rtl.lIcOll. ClvlcO!l •
dupnrL!vOl:

c\ .1Io,ularilo ... .U\"ldAdlS :te
.ducaçlo cl"lr. , d. duportns. Ift.n·
t.ndo. p..r. o cumprllll.nlo dlSl.
norma orl'IIlnçAo .d.....Il.'I•• Inst.·
lar",.. tslIlCIAb.

ClI tstlmul.rlo ai aUtldadtl que
"1St"' • 'ormAfll) cl~lc•. coJJlld.,••
elA l"dllp''''',,'1 • crlaçlo d' uma
cOIlSdlneln d. III"UfIII • d,v"tI dll
c:ld.dlo • d'l rrofl'llon.1.

Ar.. 41 AI unlnnldlldft d.ftrIo
en.r •• lunc6tl d. D1CIftllur Dtln.'ullOl do ClIr:lO d. ,radv.eto qu••,

- Ivbnl.ltr.m a prov.. tlPtClflru....,qv.'. clt!tnl nalrem eap.cldndr di d.·
IImpenho ,m .U,k1.d~, ~nleo-dl·
d:Ule.. d. d.trrmllllda dhelpllna.

ParúrafIJ Iink'o. M lunc&a d. DIO
nl&ol "'li lI) Itr rtlnlllltr.d... elOn·
lIder.CSu mulo par. poMIrIor In·....... 'In "IU relia d, mAlIILtrlo 41Q.

ptrlor.

1"",irUln IV

lJ.sptl"~ Gn.,.

Art. 42. Nu unl'trstdad•• DOI
tltabtlfClnlt nlr1l lIOIallol IUDIIcIoa
pela Un'''o. ai atl.~ tlcateu ....
dtrio m .Itndldu 1ftICl1."1' a con·

"tr.t.clo' 11' IJISI08' na ,.... !Ir.
'&llaçlo d.. trabalho. d, acOr. _
•s nOl'lllu ;, lIIftII '-Iabrire/das no.
"".IU'OI ,. rllllllenlOl. '

Art. 41 OI Ytncl.tn" doa .r·
"Idorfl PÚbllcM 'ederall clt ...........
••nltArlo • dtulllCUladol de m·
tfrlo d. duraclo doa .....

Arl. U', . va... ...
a,
IP
Arl. 14

Art. "
Atl. 4~

Ar' M. O Cnnaelho I'fderai 4r .
L".c1o IIlI,·rlllrta.l. na Jurttd 11.
anlllllUaUva. U dl"'osiçOfI .
d.. tItIt.atl l'la 'q. 11..... dlrttrllt'l
, .....,. da tlIlICACIo nade-nal. m·
..I'&da " cumt..tfI1rta ..........
nl"411al~..... .,,"nu, Mllnhla •• Lft
nt .,"':t, d. :lO It. IIrrenlbre til .M•.

Art. 41 0\ .ut'"I~1o ou • rtIO
nllfflln'Jltlt "I un'v.nId.ü tlU 8I&a.
bl'lttlmrllh. l'vI.". de Inlln. • .
r"" _, 11Im.cIu ",UfO. ,. 1·,'''r caIO. IJCIr 'tcr~to 110 Poder .
ctl~lvo••póI pr.... parecer la"''''
do r.OII"'·lh~ ,..d"a' dI K~ucacto....
1I",.fI.. u dIsposto no arl. .. della......

Alt. li () Conselho "'d.ral cIP EdU.
r.cl:l. 011'65 lnqu" 110 admlnlstraU"o.
"OlUr. ''''lH'ndC'r o IUM ..
CS. qualqurr tsl.brlftlnllnle 10
d. ./1.11111 $"prrk!r ou a ••, 1$
CS. qUAlquer "nl\"lr~ldadt. ~ ..u.u
CS. In'rln'~ncla da '..lIIaete de fIt·
"no ou d. prec.lto .l.llIt6rIo • ,.
clm.nl.l. d.'.nandOo" DIr,'. fffI
fll'ltor 1"1'1 Irm"ur•.

Art. 41. AI un',PrlIdacIPs , • ...
l"btlrl'III1~"ICIló III~'ICIOI recullhecld"l
IIc'l\ftl 1>IJj:1I01 A ftl'lflcaçlo perl6oJ••1:. prlo CIIIIlI.'ho d. Kd'*CIo _.
pel'"lf. nwnldn 11 dl!llJOllo nlt li'·
t1~1t "uh'nor

Art. 50 DI. drr~.4lc'II a."acIP ,..
.... IJ"Ulu~ de lIJIIao .....r .
ai. tl!llotadll ., rtlPtCU... .
I.nelel. ellbtra recuno. per tstrlla

.•r,ülcio d, 1I.,.lldaclt:

.1 para • Con~.'holI Dtadlll" de
r.aucaçlo. flV8ndo .. tratar de ..
&altetecl....ntol .rol............. ltIo
rtspICti'o Kltado • de aI,"':t.·
dts 'ndnleta ... h~ de li&. .1
d. .... 11- 4.•t. di • de ....'10cs. ,.,:

hl Nrll o COn-elh!t ".r.1 11'
~duca,:lo...OI' ...... c:u..

Art. \1 O rC'mlf'lhe ,...,.. d.
r.ducac'iCl lIur:\ li, concllc6a ~
reva'ldacln de dIDl.... ........
por tllabtlecltatnlOl de , alIII".,.. .,r reta. tendo a•
.....tre na r'lcIo ~,....I••
o ...rfll·lo profNlona' no Pa".

C'''iYVLII Y

nI~""S_1 .,.r••..,"...

Art. U. As .Ivala uni ,..r... ....lidU "Ia Ullk trIft
rtnrllanWlr·.. d. acOrdo ".

,..&0 no ...... 11 ...... loaI. _"'.
M, ..n~ • ClOIIftftltn'.. • •
10".,.,. tltütIte..,,,,- " fftIImt
• ,...,.. ..."- ",I-
VIIIIo••.-.&m _li.
• detI ....

""'''0 YtrIIIrMa. ...de ...., ,.~ __ta ,.
~~.. "ta LeI. • Julln ,. c.,.
- .. PIdtntI de "aClo. ,...
1Ib11lt'''* ..~ aru,e.
li uldt'PI'Ild.... "',.~ ltrIo InforIr.
IIC'r...... l' Ir.,_", nb'''''''' ...
m"".... "'IAo, '

A'I. 1:1 VIUI'O

Arl li. V""M
AI I. 51 V".,
Arl. 'H Vnlll\rt ..
Arl. I' VtT..... ,
Ar' li. FkUn rft,.""" •• d~p"

'IWfI •• , ....r"".
Ar'. !,. A I........... IM flhtr. rlll

\,i,ar n. ".IR clt' lua publk'ac~o.

.,."11'.21 fi .........0 de ,l1li:
It" tia IlldPlf.fhdtnrla '. • "I"
1:'·ptÍh'Ic':t.

A. Qlll7a 'I JJn.••

T... ntlr...
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Avia0 n' 866 • SUPARIC. Civil.

Excclentiuimo Senhor Presidcote da Reptiblica.

de 1995.

de 1995.Bruala, 3 de mai o .
Senhor Primeiro SccrcWio.

Eacaminho a .... Sccrcllril Mcmqoem do ExceJentfliimo' Scubor PraitIcotl: ela

(.-J-T.,;',r'-
, >:oL~~-

PA\lLO RENATO SOUZA
Mini"ro de e.tÂdo~ dõ Despono

É. cn exIIIOrdiniria urgência a nectS5idadc de dilCiplinar o proc.... de escolha dos
dirigentes da instituíçiles fcdcraiJ de 0IISin0 superior.

MENSAGEM NA 488 DE 03 DE MAIO DE 1995
DO PODER EXECUTIVO

EXPOSiÇÃO DE MOTIVOS NA 139. DE 11 DE
ABRIL DE 1995 DO SENHOR MINISTRO DE
ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO.

x-é..!S.1_( """,J-

o mecanismo vigeat•• determinado pela Lei, prove quo a escolha e indicaçIo doi
l'tÍlotes de universidades e cn diretores do atabeItcimentos ilOladu sejam feitos pelo Prcsidtnte da
llqrúbIica, a panir cn Iisla sêlnupla apresentada pelo colealiado miximo da instituiçIo.

Est,e mecaniJmo nIo vem sendo cespeitado pelas ÍIISlÍlUÍÇÕa federais de .......
superior. Crimm-" SfllllU plll!e!oI cn tlciçio direta. na qual doctn<es. estudaDtt5 .lilIIcioaíriot
voum cm chapu~ cn ,.;, lIOIIIeI, que do impostas _ co!qpados.~
também, SÍJlfllllU cn pressIo'no sentido do coll1fJlllllllller os CllIIIpDCIOIIl" da lista. com txCIÇIo do
coosidmdo cabeça cn chapa. a nIo "";wcm I indicaçio. CUD sejam cscoIhidot pelo PraidaIt. da
RtpúbIica.

DavHo coaoidorar. _ que .11IlIosDocraâDç do pels aIIorau~
- quadro. A democncia ............ SIlO o rapoito ilti. Por lIIIb1llado,~ eIIiIot
..- lqJitimtmtote • JDciodada lIIIIÍOr, c:ujot __ ... llCima doi da CllOIIIIIidadt
wivorsidria.

DevHe CllIIIidlnr lIIIIbím que o pc..- de tItiçIo dira _ dado .... a
nmilos _. Custous CIlIIpIIIbu tIlitorait _ sido lIIiJu _ que ... qIIlIIql.- lXllIIrtlIe

publico da origem dos recursos e da fama de sua uli~. Além do mais. a e1eiçio introduziu
eritmos politicos que ignoram a necessidade de se ~xigir dos dirigentes de instituições voltadas para
a pesquisa e a fonnaçio de peuoal altamcote qualificado. urna alta qualificao;io aadfmica e o
dontinio· da própria pratica da pesquisa.

O que propomos e o reVlgoramento de um sistema que restaura as listas triplices.
valoriza a panicipaçio dos doceotes e a funçio de cepre~taçio dos colegiados. contribuindo para a
manutençio de mecanismos democraticos de escolha de dirigentes. Ao~ tempo afirmamos
que, sendo as universidades autonomas mas nio soberanas. há que se assegurar a panicip&Çio. no
proces"O de escolhL de um represenlante da soc~ade que. neste CUD e o Presideme por ela tlcilO.

Respeilosamente.

ESIá o Governo hoje lIIIe • dillciJ siJuaçIo do, ou acàw' u.u que cw-e.
daresptilam o cspIrito da ltsisIaçio visem. abrindo mio do sua JlrCITOIIIliva clt penicipar do
procaIll clt acolha. ou do tllllll'cm CllIIIIilo~CllIIIU ~detlllÍllO.

Entende o Poder Executivo que' aalllSf",'IIlllçio do antigo mecIIlÍSIIIll clt lICllIIIa
modiIIlte u.u lriplicos em u.u ll!xlupIu. cIiIuado ;"'.âsric:IJ!ww. po1o tePnt militar.
desIqjilimou o~o cstabtlecido cm lei • dlu SIJSlIIIlaçIo ao DIlIYiInIaIo clt oItiçGII
dirttu. AIím do lIlIis, pelo &lo doi praidtates miIitIra nIo _ sido tItilot pela SlJCiloldacIt
criou-ot uín ....... ...,...mdo. na CClIIa"*IlIdt uoivmitiria, do que _ pcait\IIaI ...
~ • DiclIItiria ltID\lidade PIla repraaar • JDciodada no procaIll clt acoIba doi
cIiriIda <lu iIlttituiçGlIlWtnis clt ensino SlqIerior. A opatiçio á lei apeá .... ClIIIIlI lula
'*-'*icL

SooIJaRs Mcmbrot do CoaF-I NICioaaI.
Nat _ do lIlIao 61 ela CooItdluiçIo PedcrII. SlIlImeto l eJorada deI1bençIo de

V_ Blu:eIeIIl:laI, lCDlDp'nIwIo de ExpaIiçIo de Mat1Yot do SeaIIar MlnIIIrll de BIlado da
llc1ucaçIll e do Detpono, o _ do JllIIjcIo de IeIlpl "Ahln diIpDIItIYo& da Lol~ 5.54Q, da 2t

de llD.-IInJ di 1961, da Lol ~ 6.420. de 3 de jaaho de Im e da Lol ~ 7.177. de 19 de

dezlII1lIO de 1913,qIIIl'III"- o~ de CICllIht doi~1IIIMnll*Ioa'.

o PRESIDENTE DA REPUBLICA. f.(Q labu que Q COfttU'lO
Nacional dft'Nta e eu .anciono a H«'Ilntelel:

Art. 1~ rica NylCorado. para a tlColha t nom.."o dOi dirielft.
t.. d. rundtc6al de ensino luperior. instituid.. ou mlntidls pela
Unito. o dil,oeto no IrUIfO I' d.....i n~ 5.540. de 21 de novembro di
I•••'tlrado pelo artip I~ cla Lei n~ '.420. de 3 de junho de 1177.

An.. 2~ o. dlrilentH d. rundaçOel d. "'Iino sup.rinr nom..dCMl
pelo Prtlldente lia a.,t1'bUca fia lorma d. lAi n:' '.733. de .. de da,-"",
bro d4 11"11. tltvarla~ no ,.raao minllftO de • CMI., • Ini:dmo d. 8loitol
....... partJr ... iaSde til .....la d. ,mante 1A1. promover a inclt•
..........~•• fIIIt·.. nf.,. .. dllJMMltlvo ..... ora ",v.r••"
i •.

........10 "ke. 00 ot ilria_ .. 1."'_, _,ao l/tol.
rar a. JiftII IIzt..,l•• q nr....te .artlae IVltad" NJn que iuo
_1...... nc:ODdaclO.

Art. 3~ Eulal entrar' em vilOr .a data d••ua ,ubUcaçlo.
Art••~ lleYopm'H ai dilpOolie4a. em COII.U'rio•
...Ria•.l' .....~bM da ._: 1.~ d. Jndepeadlnc:la , t6~ da

1l,p'bIlea.

LEI N:o 7.177. DE UI DE DEZEMHRO DF. IM'

JoAo FIGUEIREDOli""'. r_/rodo r......

1.~1 HO r..c~o ..- u 3 H 11:11110 DI: Im

Alltro a lAl ", 8.510. de 2' d. IIr.''''IIIO'', .. I"r., 'li' "fi.... li"" na. 'r orpallln.
Ç'GO • 1"7JCf(JII:;'Jlôf~tCJ d" f Iionno ~Jl.I'f!F~cr c "'MeI ertlC'ldn<"tÍo ~ "" • ~1CCIIo .,...
41e1t. a d' ~Illrus P'ul'l""'Clo:s."
O PrIlIMIII' IC,. R,"llbUca

Paco abar QU" o C....I'IUO NachllW 1"C..tI& e au .lIel_ •.lqUll1!<t UI:
Art. I' O AI'I. I' d. Lei li' '.MO, de 2ll de JlO"lIIbro de 1lI:.. _ • ta'

• Ml\llll1a redaçlo':

• Ali I.: A nalll••çAo di r...IIJ1't'. e Vlee-R.llom 'e ; lDI"raldadal,
• de II "" e Viee-DIItIOlu de "IlILldu uJlIverallUlu a·... ula~-
JDIIl:G: .uIot lia en:ln~ .uplnor. OI tdtcrr6 04 ICII:IJlII:'

J - v HellOr t o V,el·lltllOr t: IlIll.tnIdado cf !:ia! .. &o __
Jlflo Chlla ck> POlIer K:weull.... ~.Idot _ 11I111 "" 1M ldq P<.o:' _
CcJt':t'.' 'J~Jr·lr;,1 upceilJ. rou1Wuldo dR rrJRJÃ() d·) Con.Y.'lho Unlntal
..... l·llt ,. d ....... tr.'A·':; cCII.. lindt» II:UX1oD"'I d~ C'.uino to p::;qUI':l fi dr .adlDi-
IJ~.'..laç:l'lt 611 UtlÜ\':aJrnte; •

11 -- o. il'T1:'cIIles de ullhe:>ld.dc:a ou ,.1.1K·lLc:mcnIOO 1101..... par
'1('11 aro:\ ulA" ("tvthld"f na 1::111.& do\ respe·:~vQS uwtut:t:. c nVlmeDt~:

111 -- o IJirot,.. e l' "1..~·n,I.'Clt de .....b.leelm.nt" 1J<·lado M twIlJ10
.·\':)I:·l"~ mnn'i(~\) ""'o. tJl"ii\O trJMulo· CU1\.'.h\uii\l} eM aut.arqu1t\ M:rlo 11I"""'
Jr.L·.hll'\~ pt:HI ?J."flttJ~n'e :1& hc.·rnibJlc:a. o n~ casl)~de lUrt&.or l' Vice-Dirfotc.rr
,I. UJlld~~ U."l1"fI:.lI.na, \lClo M.llIIlro da Z,lucaçi.. e CUJIura, ~"QJ
Cln l1Slôl p:er.r.·:.:l 1>'10 1.'IICC1.fVO coIe.btIo lIlixlmo;

I" •.• 11.. ra'lUai5 ",os. o Dlrrtor..... uooIh1lIo 0llII10/1Jle u1abe••
cldo ""lo realJetl:'<o .IELCtna dn eJl5lno.

t 1. Rw.lMo o CRIO do lncllo D dlOle artiIo. RI llItu • qllt ae
refere ~ .:~,. "o úlCtUpI....

. t ,. No (RlIO dor 1Jl,llt~úca de -mo uperlae 1JI.'\Dltllaa pel. unmo.
:ltllí de • (qu'Lr", CD:>S ° IIlll11C1.Lo d.. dlllllllk. a que It me. H&ll
'1111,,, \'lld.d,- u I..canduçilo .n rl1llUJlII ear,o. olw!rndo flC' dcmm .-
~'cn:~ :~:'10~1~~:~1l-..mt.u\lll O~ rtliDWltllA, .pro..._ Da

I Jf No cUO 11I InalUu1(6fI federa:'•• orplllnçlo cbs Ualaa para
e:ICOIllI: d» '·lc.-n~llo:ca,Dlrutoru o Vfce'Dlra_ de U1l1dldca UJlIrv

..J1·Arl:u. quando l;f tnllar de unlnnldad.li, • dll$ "lct·DlreUI/U. na JII-

~~"~~ ~~~;':l~=-~;~:=iJl~~~==:~=)om:.dapaw

f .' A1frn dco VIet"Rt1ta'. '" Úll:lhulÇO<'f. dt tlJ'IiIlO IUptllor mallll.
d.' IICb tlllilo pode:áo dll)I)r de Pro-Rt'tara. IU1I-Rellorea, DtcarIua
'DlI .ulOrldad"s equl••ltnlu, c!I"JólJladoa JIflo Rel~r••141 o múImo ...
lIl!1SJ IIJlIJollC'd'UTIl!III1l, r"U1onW! d~lIUHrcm os ruptCU_ Eataluloa.

f 5' Ao '1<'1I,'r ••0 Dlrelor eabtri .lar 11I1& IIIaJlU~ da crdIsft
':a~J;~ JlO ;imllllo de uw; .VibUltOta. napaadondo JICll' alIDlIo ou

Arl. 2" 1110 fQp'!Il1d... aa 1lJiln6a1...a doa dlrlaelltea daR lnalltu~ 11I l'DIlIlO
• Jperj." I..~nlld.s prl. 'Iall.. llOIIIC'adOlo pelo 1'll'.:lIdtnl, ~ IIIp~bUl:& • fIII
lX.a·it:~1 111 ar,1a lIIõln Lei. .

1 I' N~ ca:O d. nrr.cb da ""1' d~ VI....-RtIlo:. aDk. da rnttP,l. do !IIIndato
11) lI:,j~".• 11I.tl\ • qllf " Ilfera o J 3" 010 ar.. 16" L,I n' $ .•10, .d. ,. di
DPcr.n',.,. '.lI! I~ co 111 .1 :tdor'IO oI.d. JlfIO 'rI. I' CC!.i:lIo Lo j ..... JD1,clllllo:•.• :i:e
q:uoL-'::lin .. o IIIm:.to do ",,,.-11:(11,)1' CI\II \1o:r • :lU Jlllr.Il!AlIO ppIrui • IfIlI'-
&rol JnU'I 1lp(r5 o 'tmllh·, d'> JDalldato do Rtllor. .

• • ~ IClI rP.!'. de " rnc5l1el. d.r-M n... .c~und. nelade do lIWIdato tio Jteltl!:•
.:1' d'!fll=arl VIce-R.ltor 1"'0 cr.lpo'" .1(, •.1I0llU'.ac;l0 do _.

r '" .) P/'OCCdlJMnln previste. n~ pc.;.irraf'll IIIIerlOl'1I .... obr....do C1II
ftl,C'\" '''oi IIIr:ltom: ~ Vlre-Dlrelore. de uUldadfa uJV..nll4rlu e VII:t-D1rI$OreS
'.I" e·,I,·',·rc:llllrIlIOl 1101.40:1, :.b.ndo ... R.llor. 110 CUO 1105 Dlrc!>1U • VICI
'OI" ''''U d. 1."II:d..d:, wllnriJíllrJu, e nu Diretor. 110 cua r.o VIoc-Dlretor di li
alt.lltci:nrll:aa laDl.d.... a MIi;rnI(Ao Jfl'C leJllJIO,"t ..16 • JlCllIc:açID do DOlO;

A:'_ :r> lI:ot·, !.tI .111..... em rm>r na data de lU' JIllblIClç@ • Ill" ftcuia
lIleDl,d.'l Jlflo t'o:1.. ~.uUYO dllltre> cI<, .0 (_lia) dIaa.

ArC. I' B1q"M-G!! .li dlspodç6otl am COJllrirlo.

!lruDl•. 3 de! jlJllho de 1m; lBGt dlI lJIdtpcndolnc1A • "' da RtpQblIc••
10:......, Gem.

11"'-.



Agosto de 1995 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Terça-feira 29 19983

!lepIIblIca. acompanhada de Exposiçlo de Molivoo do 8enbor MlniIlrD ele llIlIdo da EducaçIo e
do Dapono. IllIaliVII projeto de lei que "A1rera dispooitiVOl da Lei n° S.5<CO. de 2S de novembro
de 1961. da Lei nO 6.420. de 3 de Junho de 1977 e da Lei nO 7.177. de 19 de de2Iombro de 1913.
CjlIt.nlJUlamentim o proc:csao de CICOlha dos dlrlFOlCS UJlivenldriol.·

AteDCiOSllllell!e,

JUSTI FICAÇAO

.........._- '_.""':'- ~-- '-o
CLOVIS DE BARROS CARVAUIO

MiIIIIlro de Estado Chefe da Caa Ovll
da PreIldeDc:i1 da RcpIlbllca

{" .

íiiií I..:JD,ilii II'!pl Dl 101

PROJETO DE LEI R. 425 d. 1995.
(do Podar EXlcutiva)

Altara dlapoaitivo. da Lli. ND 62.D, di
D3 da junho di 1977 • ~. lai nl 7.171,
de 19 da dezallbro de 11130. que regul.
"anta. a proc••ao d•••colhl dos diri
gent•• unlvaralt'ric••

EIIEROA SUPRESSIVA
- Supri.a-aa do Art. 16, Inciso I a
axpra••lo: " ••• da. doia' n!vli. llI~ia •
lavadaa da carl'11ra ou qUI paa.u•• tl=
tulo de doutor, ••••

--

7

E SERVICO PQBLiÇg

JUSTIF!CAÇRO

~'~".!D DlIa~~~~;n::s~l~i:;~~:: ~~i~~~mI~!rI~a~c~m~~:I~!~.i!:i;:Llt'~:
!a da PODSOI:; ItI condiç8c8 di ocup3r 02:1 poc':'çOCQ p"lviotac no Proja
a do Lei. :SI'" quo poa~uD~ o t!tulo di doutor, ou ~c encontre no.
aia n!vl1':'3 r:t;':!." alav:sdaa da carreira un.i.v"r::;.:.tSr!~.

1-- TRAllAUIl, AOIIIRISTRAÇAO•
11_
11....

E SERVIcO POBUCO

c: IE"ENDA NR~

OIJ..t 19;

Modifique.... oxpretIIo: "vedada a remnduçlo". do .mIO 16. inci.. VII.
Paripafo ÍI.i«>. do ProjeIo de lei • 426195. flcando o .........: "podendo ser recondU2ido
lpCIIIS uma vez para o mesmo '*110'.

JustiflClÇio

1_ MEt/OONÇA FILHO -

1__ TRABALHO, AOM!NI5TRACAO

llnoiIio, Sola doa-...DI dojllnllo de 1995.

,IE"ENDA NR I
L úo li :.;..8__\.....-+l'-o"..,...,

"~

-c: IE"ENDA NR]

90.2 19::-

1\ •

11_
11....

,/1 .

w__
11__

1__ TRAULHO. AOMIRISTRAÇAO E SERVIÇO POBLICO_....
CDM!SSKO DE TRABALHa, DE ADI'IINISTRA'aa' E 5ERVICO POBLICO

1_ PAULO ROCHA

118llI1llÍll
11_

11_
11....

1_ MAUP7C:O P"OU'"O -

PROJETO DE LEI RI 426 d. 1995
(da Padlr Executivo)

"Itere dl.palltlval da Lli nl 52.0,
da 03 d. junho da 1911 • da Lai "I ••
7.171 da ·19 d. CS.:..l\b...... 1983. qUI
ragul...nt•• D proc••aa da ••colha da.
dirigent•• unlvara!.tlr!.al.

EIIEROA 5UPRESSIVA

Supri.l-a. da Art. '.S. integral.anta
a Inclao VI.

..........~ ... I·.!L4WJS,.r:

AIl.lo.O"'I'.Loirt'5.54O,.21._.I"'_.~_"

~U4O,.J"joMo"lm'"Loirt'7.177...It''_''IftJ._'''''_.'''''
AIl.I'.A~"~"~" •.....,
I·....._ ..~.._--......._.--.--

:";":"~...:.:::=:.::..~~..:.c...~.::--..:......:-
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1I dI_... de_ .....~_......... cIIIa~ • diI prazo l*lI apreHlllaçIo diI~, • partir diI BIll!W5, por
ch:ll ..... EIQOlIIdo o prazo, foram~ .. (qualro)~ ao prajIlO.

----

. sala da CcmiHlo, em 19 diI junho dil1ll95.

T~~~
8acral*ia

d) Os Colegiados serão constituídos de representantes dos
diversos segmentos da comunidade universitária e da sociedade.
observando-se porém a proporção mínima de 70% de membros do corpo
docente no total de sua composição.

e) No caso de consulta prévia à comunidade univenitâria. nos
tennos estabelecidos pelo colegiado máximo da instituição, prevalecerão
como critérios:

10 • A votação será exclusivamente uninominal. sendo vedada a
escolha múltipla.

20
- Na ponderação dos votos será respeitado o peso <!e 70% para a

manifeslação do pessoal docente. distríbuídos os 30% restantes entre as
demais categori"<

b) Os indicados para a lista tríplice. pela Úlstituição. deverão ser
escolhidos entre professores dos dois níveis mais elevados da carreira ou
que possuam. ao menos. titulo de doutor.

c) Os indicados para a lista tríplice serão escolhidos. em votação
uninominal. pelos membros dos colegiados supracitados.

o Exmo. Sr. Presidente da República. por indicação do Sr.
Ministro de Estado da Educação e do Desporto. enCamtnllOU à esta Casa
Legislativa projeto de Lei que. altera dispositivos legais anteriores nO
que tange ao processo de escolha dos dirigentes universitários: As
modificações propo~~as são. em suma. as sel,'lJintes:

1 - Os reitores e vice-reitores das Universidades Federais serão
nomeados pelo Presidente da República a partir de listas organizadas pelo
Colegiado Máximo da Úlstituição. ou outro colegiado que o englobe.
instituido especificamente para esse fim obedecendo os seguintes pre·
requisitos e critérios:

a) As listas serão tríplices e não mais sêxtuplas. como prevêem as
legislações anteriores supra citadas.

o projeto de Lei nO 426, encaminhado pelo Poder Executivo. conta. já de
inicio. com dois extremamente abalizados apoios: O do Professor Doutor Fernando
Henriq~e Cardoso. ~a Universidade de Silo Paulo, cujo menta ahctêmico é
conhecido e rev~renclado em toda a comunidade universitària internacional e o do
Protessor Doutor Paulo Renato de Souza. o qual. entre inumeros outros títulos traz
em sua biografia o de ter sido reitor da UNICAMP - Universidade de Campinas
Hoje. respectivarttente Presidente d. RepUblica e Ministro de Estado da Educaçio•
iastreiam..sc, ett't 'Sua larga e inconteste experiência universitana para propor o
presente proJétü de Le\. o qulU. no meu entendimento. merece a reflexão e aprovaçio
de meus pares

Arttes que alguns entre nós. apressadamente. entendam tal projeto como um
eventuil retrocesso democratico, cabe-nos relatar um pouco da história recente e das
citéUllStáncias vivenciadas pelas nossas Universidades federais.

~. No Brasil. a partir da redemocratização. na dêcada de 80. viveu-se um surto
de Iibertarismo e igualitarismo que. embora saudável. em muitos casos pouco tinha a
ver com a real democracia e seus postulados. Vejamos o que ocorreu com as
Universidades Públicas .

___ Se~ de um lado~ os governos pós- 64. trataram de cercear a autonomia
universitaria.. transformando as listas tnplices. anteriormente em vigor. em listas
sêxroplas. sem necessídade de seus membros posstúrem uma graduaçio minima • e
esse díspositivo acabou por tornar a Instituiçio Universitária vulnerável â pressões
politicas de toda especie • de outro lado. em legitima reação a tal intervençio
entenderam as universidades de usar artificios. para. sem confrpntar a lei vigente ..
garantir um mínimo de representatividade 105 membros da:.listas sexrupl«

t - RELATÓRIO

11 Parecer do Relator

PAREX:ER lXl REU\IDR OESIGNAOO PEJ:A MESA EH SUBSTITUIç!1D A o:HrSSI'D OE TRAB1\IID, OE
AJ:>mrrsrRAç!1D E SER'lIÇD POI3LICO

.1-11__

.Jf<:...c ~-'-
ll_
ll_

ii1Ií I If1[o" JPAULO ftlICHA I PT....c....á..-

COI'!!SS!O Qf; TB."Ilt~r AIlI'IINISTBAc~ [ S[BVICO PlIILICO I

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

NelI terrnos do 1ft. 119, c.put, I, do RegImInIo lnIemo diI Ctrrwa dot
DIpul8cIot, o Sr. PreIidínlia determlnou • abaltura •• dMJgaçIo lia 0n1em do Oia

PROJETO DE LEI N" 426IH

e..-......._.__....._ _._.
I P P • ._.__ _._-,...._.__.....- ....-. -S-._.' _ ..-..__._- -

A~__ ..... :III7._. .•
..-.... • ...-..-~...-- ! • .,--....__.•_.__lri.-.__.~_ c:-,...=-:.=- ,.... _...~-_ - ..

0.. -wif • ' • ........_ c.-alado_ _ _de_Iâ _7A_
_ _ __tIa.de ......._poIldco. ..-............-.-

Ha ..·._._........_---..I'L •......._ .._do_
O...,._.-.;Io._-..~~ ...._ .._..-.......__..._de__~••__._._...-.....- ..._I'L,. - .......-i-~ ........,,-..IIIa.__ .. .._ •__._.

__.-....-,.'*dI_
~ ....b-.;Io_.........UllI,.__ •

e- ~••~.m-.-._~_...-..................•_ n.c--. Y1:....._._piIIIIco,._...1oi"

I

Aloi._._._Illa_.__......_....1GIp_....~O_.~ ...._......- .
alIaoaIIt.- . . ..-.-__............UllI,.._..__--.--.......-.m-.----~.
~._.l'LrI'-. __.,"*.-........-.~._._...~...ioolllaI;Iii-.- .

Aa~I'ItdIIIlI__....-.Uat_.._-.._..._....-... ...-.__ .._.-.-...- ..............-----._...._._-~.-..-...

OI'LIl'_JIIoplIo dlLtl ri' s.-. ... Ltl rl'6.240171 ....
Ltlrl'7.1.",.,.....-.-._._ ~_

""lm.• _ _.__ ... ..-..._ ......................._.._....-..-_._._-_.--.................-----_..._~........IIfÍoIioo.---__.-lIoIoI6IIca. __-_c.........- ...--.._..._ ._...---.-_.__ ~._ -
~---- ....-·_ __.Ioi.*
- ..--_.----_• .-.lIolaIllP:a.._-......_----_._ ..--_.._..........
_ • .-..I'L_.*_._.__Ioi"'__._"'~'"e-ioIl;Ia.. I_..__....._i*açlo._~_-......
_.Ltl ..._._.~• .-..... c..a ...~__.....
~deUoo:at;la"'__~rI'~de_"_Cl4_.~~
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Estabeleceu·.... infonnalmente, a e1eiçlo direta do rei1Xlr e vice reilllr. com
ponicipoçlo paritária dentre os eleitores de 113 de professora. 113 de alunos e 113 de
funcionários da JllItituiçlo. Apena o vencedor tinha seu nome indicado na Ii.ta
encaminhada' presidência da República, sendo que os outros S constavam apenas
formalmente, pois haviam firmado o compromisso de. cua escolhidos, nio aceitarem
o cargo: A comunidade acadCmica, por nio considerar legitimos os presidentes da
República eleitos indiretamente. criou uma engenhosa fórmula de escolh..., pelo
sufrígio. os seus dirigentes e forçar o Presidente da República a escolhe-Io. uma vez
que os dentais membros da 1i5ta declinariam forçosamente do cargo.

A situlçlo, nos dia deohoje. é outra. o que nos leva a elaborar umalegislaçlo
sem amticios. transparente e adequada à eticiência acadêmica e aos postulados
verdadeiramente demoa:tticos.· ~

. Cabe. em primeiro lugar, retletir, à luz da experiencia internacional. sobre o
verdadeiro papel da Univ....idade. A quem. legitimamente ell penence senlo i
comunidade que a 5wtent. ItraVes dos tributos e dela espera excelência na pesquisa e
no ensino? Ela nlo é propriedade dos professores • servidores que li trabalham.
Estes sIo &pena fimcionários di instituiçio. Também nlo penence a Univmidade
lOS seus alunos que, além de transitórios. nio arcam com o ônus de seu
funcionamento e sim gozam de seus beneficios. A Universidade pertence
exclusivamente à sociedade e. mim sendo. o processo de escolha de seus dirigentes
deve tbrçosamente incluir todos 05 cid_dias - o que é utópico - ou entio tal poder

- delega·... ao único representante legitimamente el.ito por todos. qual seja. o
presidente di República. •

Ma o presidente nlo vive o dia a dia da instituiçlo e pode .... induzido a
nomear reitores e vice- reitores, incapacitados para o cargo. É para iuo que instituiu
"', internacionalmente. a lista triplice. O poder de escolha do presidente fica restrito
101 3 nomes reconhecidos pelo colegiado miximo di in.tituiçlo como plenamente
capazes de exerc... a sua direçlo.

Além disso, a nova legislaçlo propoata pelo Poder Executivo. prev!. como
pre-requisito o doutoramento como titu1aç1o mínima para o exercicio da reitoria.
prestigiando assim, aqueles que I própria instituiçlo. Itravés de ..... rilJOl'llOl
OOIICWIOS. etedenciou e graduou.

A cota miniml de 70% dos membros do colegiado reservado 10 corpo
docente. explica... plenamente devido às funções primordiais das Univmidadea.
quais sejam promover o ensino e I pesquisa. Embora devam ser ouvido&. nio sIo os
alunos e muito menos os fimcionários os &1Xlres adequados para decidir sobre estes
objetivos. Essa tarefa cabe. principalmente, iqueles que neles trabalham e deles
entendem: os membros do corpo docente.

Assim sendo. na condiçlo de ..lllOr do presente projeto de Lei suairo 101

meus \l&I""l' a sua aprovaçlo, acolhendo I emenda do Sr. Deputado Mendonça Filho, o
qual previ a possibilidade de reconduçlo dos rei1Xlres para um segundo mandato,
mas. para evitar mal-entendidos e polêmicas, acrescentando que tal dispositivo nio ...
aplicalOlllU&ÍS reilOra. A redaçlo do parigrafo único do Artjgo J, passa auim a t...
a sqpIinte redIçio:

Parisn!o Único: modifique-se a expresslo: ... V<dada a ncotJdMçilo atJ _:tItIO
cargo" .... pela expresslo ... "s.ndo p<T/fIilida Mnta lÍI/iCQ ncotJdMçilo ao 1IItSllfO cargo
.. vtdada QOS alJIOis ocupant,s ...."

Quanto U demais emendas. por nia coadJjna.rj:m co~. o espírito do projeto de J.ei.
como relator, sugiro a sua rejeíçio. ...

Sala daS Sessões••m 23 de 19osto de 1995

z/i,..·JJr..
Deputa!i' J~io Mellio N.to

Oê-... a seguinte redaçio ao ~arisn!o único do artigo I':

Parigrafo único .. modiIique-se I expressIo "... vedada a reconduçio ao
mesmo cargo", pela expressio "sendo permitida uma única
reconduçio ao mesmo cargo, vedada 101 atuais ocupll1te$".

Sala das Sessões, em 23 de agosto de 1995.

I- RELATÓRIO

O Projeto de Lei n' 426-"'95 originou... da Mensagem do Pod.r

Executivo n' 488, de 05105/95. Busca alterar dispositivo. das L.i. n' 5540168. n" 6420/77

e n' 7177183. que regulamenta o processo de escolha do. dirig.ntes univ.rsitário•.

Em 17105/95 foi dittribuido as Comissões de Trabalho.
Administraçio • Serviço Público tCTASP). de Educaçio. Cultura. Despono (CECO) e de

Constiruiçio e JustiÇI e de RedIÇio (CCJR). NI primeira rec.beu qUltro emendas.

Em 19106195. a Mesa Diretora destl Casa deferiu requerimento do

Deputado Tuga Angcrami no sentido de &pensar este projeto d. lei 10 PL 67/95. projeto
que em 03107/95 foi retirado por .... autor Deputado Mendonça Filho.

Em 11/01/95, foi apresentado ao Plenário requerim.nto de
UJBÔIICÍ& para tramitaçio do projeto, que foi aprovado em ZU08l95.

Com esta aprovaçIo. fica prejudicada a distribuiçio as Comi.sõe.
licnicas e o parecer é Ipresen'l1do nale PIenirio.

É o reII1ório.

11- VOTO DO RELATOR

I . O.Projero da Lei em tela li sob todos os aspectos consistent••
I_A no _ao juddJ.aa • poUtü:o .de ....ranjo do~ l:noilalr8.

O sislema brIIiJeiro de .colha de dirigentes universitários é único
no 1lIIDlIo. O IllÓlOOO é o da dtiçIo dima, na qual votIIII, e podem ser VOl&dos. em

iauaJdade d. condições. professores, alunos e funcionários. Em alguns casos, conf....•.. o
pelO de um terço dos votos a Cada um desses setores.

Existe na Amêrica Latina. uma tradição. iniciada na jêcada de 20.

na Universidade de CórdobL na Argentina. de seleçio dos dirigentes acadêmicos. através

do voto dos professores. alunos e ex~aIunos. A inovação bmileira consiste na substituição
dos ex·alUIlOS pelos funcionirios.

Este metado de escolha de dirigentes universitários representa uma
reaçio das universidad.. ao governo de .r._. _ne1IUI intervia. de for- d.!
VII1''', inclualiv. na acolha ex. raito1'a _ di! outroe dirigM"tAft.

Caracterizavam-se as universidades brasileiras. a panir da década
de 70. pela disputa entre dois principios normativos. o primeiro enfatizando o lado político
de oposiçio la regime mil.itat. e o segundo afinnando 05 ideais acadêmicos de e,'(celêncía
no ensino e na pesquisa. Ao longo dos anos 70. a maioria dos docentes flutuava entre esses
dois principios. que tamo levavam a greves intermináveis como ao aprimoramento da

ciência e da ~tura.. A partir dos anos 80, o estado perdeu o çonlrole das suas insliluições.
e em muitos casos, quase as abandonou, devido i falta de recursos para. o .nsino •

pesquisa. Neste momento. o principio politico sobrepujou o acaà_mico, Ité mesmo como
çondiçio de defesa da universidades plibticàs do Pais.

A prevalõncia do princiPio político na escolha do. dirigentes
universitário. implicava I oleiçio direta do reitor. cOlllrarlando um casWsmo adotado p.la
lá em vigor, que previa a ..Ieçio a partir de listas sextuplas indicadas por Ilgun.

coIetIiados. Estes acabaram. na prírica, apeou por homologar as decisões tomadas em
COIIjuaco por professores, alunos e funcionários. por consuka direta. Passaram I ..r

apraentadas lOS colegiados "chaoas fechadas" comoondo a lista sextupIa.. e a ... exigir que
o candidato se!llcionado pelo govemo fosse o mais votado. No caso d. outra pessoa
designada, que nio o primeiro da lista, os ativi.... académicos respondiam, • ainda hoje o

li2am, com formaidiversas de constranginMntol. políticos, fisicos e morais.

A· incIusIo dcx lbncioIIioios no corpo eleitoral demonstra a
prwaWncia do principio político, pois .... compr~com os ideais académicos. ou até
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mesmo a sua compreensão do que sejam. e evidentemente menor. Mais tarde. com as

mudanças politicas. a regra tripanite de indicação de dirigentes passa a s~. tão somente,
um instrumento corporativo dos professores e funcionarias.

Com o estado legitimo dos dias de hoje, caracterizado pelas regras

do jogo democratico aceitas por todas ~ panes. perde sentido o principio político na

organização da universidade. A sociedade tem o direito. atraves do Estado. de exigir que a

universidade cumpra a função para a qual é mantida: o ensino e a produção de ciéncia.
tecnologi:l e: cultura para o bem comum Embora a discussão política deva ser mteiramente

livre, e ate necessària. e estimulada no ambiente acadêmico. a expressão e a representaçào
potiticas devem acontecer por intermêdio dos panidos políticos. enio atraves de

instituições desvinuadas de seus objetivos por uma situação histórica de resistência ao

governo, Assim. cabe li. sociedade impor as suas universidades a prevalência do principio

normativo acadêmico. como ocorre nas sociedades avançadas do mundo.

A imposição do principio acadêmico na escolha de dirigentes
universltãriiJs esta prevista no projeto de lei originaria do Poder Executivo. atraves de
quatro medidas'

1. Os dirigentes universitarios deverão ser escolhidos entre os

professores mais qualificados.

2. 05 professores deverão compor a maior força nos colegiados
encarregados da escolha dos dirigentes acadêmicos.

3. Em caso de eleição direta dos dirigentes. os professores serão
tambem O maior peso eleitoral.

4. Os reitores e vice-reitores voltam a ser nomeados peld

Presidente da Repliblica. a pUlir de listas tríplices:

Uo ponto de vista jurídico. o argumento da autonorma. universitãria.
nio pode servir de justificativa para o atUaI sistema de escolha de dirigentes: a universidade

é IUtÕnoma, mas nio soberana. De fato. soberana e apenas a naçio. confonne bent
.distinguiu o professor A. Sampaio Doria em sua aula inaugural no curso de Direito da

UJÚversidade de São Paulo de 1952. Autonomia. segundo este wtor. "é o poder próprio.

dentro de limites impostos. Impostos pelo povo. ou naçio soberana., em assembléias
constituintes. quando democritico o regime. ou fora desse regime. por outorga do mais

fone. que confisque i. na.çio. o poder político".

Por outro lado. nio se pode evocar ideais democráticos como
justificativa da atual forma de escolha de dirigentes universitiri05. Democracias parciais.

internas as instituições. devem se conformar a um quadro democrático mais amplo. que
p~eie toda a sociedade. A democraçi~ absoluta na academia. .. um membro da

comunidade universitãria, um voto .. representa uma violência contra a verdadeira
democracia. Consiste apenas. nos dias de hoje. na tentativa de auto-gestio de uma

instituição para a defe.. de privilégios corporativos. A submissio à vontade da maioria da
população. através de mecanismos politicos legitimos. manifesta o verdadeiro exercício dos
ideais democrâticos. E evidente que em condições normais de exercíclo do poder. no

melhor interesso da nação. cabe auniversidade o exercício pleno do principio acadêmico.
inclusive na fonna de escolha de seus dirigentes.

. Por todas essas razões. o Projero de Lei n' 426-Al95 é adequado e

oponuno"'frente ao momento histórico vivido pelo BmB. Nosso parecer c. ponanto. pela

sua aprovação. com rejeiçil> às emendas a eleap~t~., ~~ <t.-
(';'~.t::ft pJv ~lV\ r If.tdI,.( fft.1;, . -

saladassessões.em;4'~ 1995.

. ti /
Depuudo SON rJ(ARCHEZAN

Relator

....

PARECER DO Rç.lATOR .DESIGNADO PELA MESA
.EM SUBS.TI.TUIÇÃO,À COMISSÃO DE

CONSTITUIÇÃO E JUS:nÇA E DE REDAÇÃO

• Q. SR. PAES' LANOIM ·tBlôcolPFL-PI. Para emitlr pane.... Sem

~;,vi.lo do .orador.) - Sr. PreS'a?'!(~. nã~ compete à Comissllo de Constituição e

J~S(lç''''e de 'Redação'examlnar'o mérno: O Ministro da Educação e do Desporto,
.' " .

~lIulo Re~at?~ encontrou uma situaçã.'l n!, Pais. em que todas as universidades

federais, custeadas com dinheiro públicd, têm'o seu processo de eleição !lÚ llWJ!li!,

no' contexto. de uma ~cadell)ia ~m .qÍje a. rnllritocracia e a titularidade devem

prevalecer em todos os critérios de'éscolhlllie ~eus dirigentes.

Cabe-me tão-somente, portanto, analiStlr a constitucionalidade, a'

j~ridicidadee a técnica legislallva da'proposição.

Quanto a esses .a~pectos. todos estAo concordes com os princlpios

que informam a constitucionalidade e a legalidade do projeto.

Portanto, o meu parecer é favoráva! à sua aprovação.

PROJETO DE LEI N' 426/!15

E~IENDA ADITIVA

Acrescento-se inciso IX ao art. 16, citado no UI. I~doProjeto ile Lei. com a seguinte
redação:

"IX - Nos primeiros 12 (doze) anos de funcionamento de Universidade Feder2l ou de
estabelecimento de Ensino Superior mantido pela Uniio, será dispensada a .,agência de que a
escolha seja feita entre profes;ores dos dois. niveis mais. elevados. da carreira ou que possuam. o
título de doutor;".

No período de implantaçio. isto é. nos prim~ros qui~ anos de ~ciorwnento •.é
importante f1e"ibilizar o principio meritocrátioo do PrOlero de Lei" a fim de estmmlar o~l>
corpo docente da Instituição de Ensino Superior a melhor se qualificar. e n.... período virios
poderio ter concluído o doutorado e atingi~o os dois ?Jtimos níveis da carreira. ao mesmo
tempo que se integram à realidade e à comunIdade atendjc!a.

Slla das Sessões, 23 de agosto de 1995.

c:::"",,:.{~. . U
f -S "-í'l'\!E':l

~~~:-rT

v%t1P.-J~ .Itr

Projeto d. Lei n' 426, de 1995

Emenda Substitutiva

Dê-se ao artigo I' a seguinte redaçio:

Art. I' - O UI. 16 da Lei n' 5.540. de 28 de novembro de 1968. com as
alterações introduzidas pela Lei n' 6.420. de 3 dejunbo de 1977 e pela Lei n' 7.177, de
19 de dezembro de 1983. passa a vigorar com a seguinte redIçio:
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•An. J6 - A 1ID1fNIIÇ4D de tIJrit~tltes de ilUtillliç~ de eMhID'!RI"'"DHtI«:mj o sepiú: .

J - o dirlpIII4 1ItIixi_ tItu iJutlIJIiçllG dI IMitlo til"'" I,
$Ifor o ClUO, o _ riu, urIIJ GCoIJIiMIs MIre UfIS dtH:611tes tlllJor
d4/IIIIã .", UfIS "'1oS, tISSqfI,'" 1HI CiUD tItu i1lS1itlliçhs p(tblJctu,

,,"J1II'fIdINtçIo.pnlf-.1mIIiIDus1111II_ tiOPI'IJC_de~..
CIIboIIo 11 tlo-.çlo, lItI C"lfl do PlHÚr Euc/lttvo COllfIMUtltI, ,

II - os diripIItD de' III11t1tM1G tItu lI"ivmiIIIMIa urIIJ
,GCt1lIúIIDS de acordo co'" In respectlvos esIiIIIIlM ~ regúM1IIoS".

Sala da ScssIler, em 23 de ljOIto de 1995

~_.,............._.w1l-~
~. VuI\~\.\I 1lE,'1Irt

v:iI€~ <J;l l>i

U''Y'" 1}1t..,-L. .
Q PCl-B

,~!~:~\~

PARECER DO RELATOR DESIGNADO PELA MESA
EM SUBSTITUiÇÃO À COMISSÃO DE TRABALHO, DE

. ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO ÀS
. EMENDAS

teriam a obrlQ8Çllo de c:umPrir a lei por doze anos, e as universidades maiores, que

'eriam de f~6-lo imediatamente. Por isso, o meu parecer é contrário.

Da mesma forma, há uma emenda substitutiva 8Ubscrita pelo ilustre

Deputado Marcelo Deda e outros Parlamentares, que visa exatamente .substituir o

conteúdo meior do projeto. Se aprovada esta emenda, o projeto perde seu sentido,

porque, ao invés des regras estabelecidas para a escolha dos reitores, assegura que

as próprias universidadas estabelecerAo suas regras. Esta emenda contrária

frontalmente o projeto. E, por contrariar o projeto ao qual dai parecer favorável, devo

oferecer·lhe parecer desfavorável.

. Portanto, mau parecer 6 contrário às Emendas n's 1 e 2,

PARECER DO RELATOR DESIGNADO PELA MeSA
EM SUBSTITUiÇÃO À COMISSÃO DE

CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO
ÀSEME!'IDAS

o SR; ELIAS ABRAHAO (PMDB-PR. Para emitir paracar. Sem

mnalo do orador.) • Sr. Presidente, a CominA0 de Constttuiçio e Justiça e de

RedaçIo, Wndo .-nInado o projeto enteriormente, acha que ele é pertinente.

PortantO, .. alual. llIll8IldlIs 110, na verdade, contraditórias 80 projeto, qua

realmente~ ele acordo com a intençio da Casa.

A nornaaçIo dA dirigentes de instttuiçOes da ensino com os critérios

o SR. LUCIANO CASTRO (PPR.RR. p_ emitir pancar. Sem delta i~ dnfigura c sto do ~oder Executivo, ao qual SOU totalmente

Dá nova redação ao artigo 45 da Lei n9 8.212, de 24 de
julho de 1991, que "dispõe sobre a Organização da Seg.!:!.
ridade Social, institui Plano de Custeio e dá outras
providências"; tendo parecer da Comi§são .de Seguridade
So~ial e Família, pela rejeição.

l'8YIdo do orador.) • Sr. Pmiclent., a maIéria cheQou a eeta Casa lIlnIv6I de

rnedicIa provisória. Retirada, o Governo· encaminhou projeto de lei que foi

lIITlplamanle examinado.

Votamos pela aprovação. do, projeto' nos term<ll do encaminhado,

rejeitando as emendas apresentadas pelo Deputado Robério Araújo e pelo Deputado

MlIrcelo Dada. '.

Sr, Presidente, este ê o nosso·parecer:

PARECER DO RELATORDES.IGNADO PELA MESA
EM SUBSTITUiÇÃO 'A"éOMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CULTURA E DESPORTO ÀS EMENDAS ...

o SR. NELSON MARCHEZAN. (i'PR·RS. Para emitir parecer. Sem

mnalo do orador.) • Sr. Presid8(l!e, Sras. e Srs. Deputados, hê duo emendas. A

Emenda n" 1, da autoria do ilustra Vice-Uder do PSDB, Deputado Rob6rio Araújo,

utabeIece, por mais seis anos, que as universidades tarAo um prazo, desde a sua

crillÇlo, de doze anotl para aplicar o dispositivo estabelecido na lei, ou seja, aquale

que dal8nnina que os professores teria prevalência, sobretudo OI professores mais

gI'IIdulIdoa,

Depois de tomar algumas informaçllas junto 80 Minisl6rio da Educaçio

e do Desporto e conversar com o nobre Deputado Robério Araújo, embora seu

propóIiIo ~ tanha sido levantado,' considero este emende prejudicial, porque

estabefeceria doi. tipos de universidades: as universidades mais novas, que nio

Nnte momento, considero.que a posiçio do iIullrllSimo Deputado

Marcelo Dada delfigura o projeto original. Portanto, somos contrári.OI a este posiçio

e • emend!t aqui apreaentada.

PROJETO DE LEI N° 456-A, DE 1995
(Do Sr, Roberto Pessoa)

(PROJETO DE LEI 'N9 456, DE 1995, A QUE SE REFERE
PARECER)

SUMARIO

I - Projeto inicial
11 - Na Comissio de Seguridade Social e Família:

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão

o.
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o Congreuo Nacional decreta:

Art. I' o art. 45 da Lei n' 8.212. de 24 deju1ho de 1991,
vigorar com as seguintes aJterações:

•Art. 45. O direito da Seguridade Social apurar e constituir
!IeUS crOditOl extingu.... apó. 5 (cinco) lIIOI contados:

§ I' No caso de segurado empresário ou autônomo e
equiparados, o dità10 de a Seguridade SociJJ apunt e constituir

.eua crOditOl, para fins de comprovaçiA;> do exerclcio de atividade,
extingue-..em 30 (trinta) Il1O••

§ 2° Para a apuração e constituiçio dos créditos a que se
refere o parágrafo anterior. a Seguridade Social utilizara como

base de incidência o valor da mêdia aritmética simples dos 36
(trinta e seis) últimos salários--de-contribuiçio do segurado.

§ 3' No caso de indenizaçlo para fins da contagem.
reciproca de tempo de serviço de que tratam 05 ans, 94 I 99 da Lei
n' 8.213. de 24 de julho de 1991, a bsse de incidência será a
remuneraçlo sobre a qual incidem u contribuições para o regime
especifico de previdência social a que estiver filiado o interessado.

conforme dispuser o regulamento. obset'V1do o limite mixitl!O

previsto no ano 28 desta Lei."

Art. 2'. E.talei entra em vigor na data de sua publicaçlo.

Art. 3-, Revog1Il\-se as di!posições em cpotrário.

JUSTIFICAÇÃO

O presente projeto de lei defende basic:amente a reduçIo do prazo

de a Seguridsde Sncial apurar e COIl5lituii- seus créditos, passando do. ~. 10 para 5

ànOs.

A reduçlo proposta visa igualar es" prazo com o ji sdotsdo pela
Receita- Federal, no que concorne aos creditos relacionados com os impostos e
contribuições por ela administrados.

A implementaçio da medida traria, ponaoto, enorme beneficio ás
empresas, pois nio mais teriam que guardar os documentos comprobatórios du
contribuições previdenciáriu por tio longo penado de tempo.

Por essas razões. contamos com a apoio dos ilustres Pares para I

.provaçio da proposiçlo em apreço.

"LEGlS\.AClO CITAOA AIlEXAOA PELA
CooilDENAÇAO DE ESTUDOS LEGISLÂTlVOS.CollI"

LEI N" 8.212, DE Z4 DE JULHO DE 1991

~ 4 O difllito da Squridade Sodalapunlr e eoftlliluir IeUl aldiltll
atiRpIHe.pc:. 10 (der.) anca eofttadol:

1• do primeiro dia do nerádo sepinle i1quele em cr- n crfdiCo pode.
rirI ter sido cc.mituido:

11 • da daCa em que te~ deDnitM &.dKiÃO q_ hoWtr ali_lido.
potvido formal a co_"uiçIode cridito~ cret......

Paráp'aJo único. A SeCuridade Social nunc:a perde '" dimlo de apurar e
co"iluir c:ridilOl proveftirntd de ünportalldM deKoneAdM di» wpralnl
o. de tercziroa ou dccorrentet da pdtka de crimes~oI na .U..j do
art. 9S drtta Id. • -..

ArL "'" O dlreilo de cobrar (la aidilOl dA SquridlMlr ~1. CClMII·
Wldaa M forma. do adito _criar. prncRYC" ftII 10 (de'l) ....

LEI NU 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991

Dispõe~ tn P1DNn de Bmttfkitn dII P7mdbIt:ilI SodII/
e d4 _ ptrWidIItcMI

Stçdolll
Do Cálculo do ValM dos BnrqEcios

Sub$~1

Do Sal6rin-«-~o

····~·~:~~~;:;;~~·~~;;;~·_·i~~~:··
do por norm. especial. elI:a:fo o 1."rio·f1unfli8 e o ....rio-llI8tenticlã.
serj caIcv*io com "- no MI6rlo«-benelkio.

fi·. QUllndo o beneficio for d«onenle de .cldenle do IrllNlllo,
c:onsidem-se·á, 80 invés do AJário-de·benelkio CIIIc:uI8do de lCOrdo _
o CÜIpOIto nesta 5ubleçio. o ....rio-de-cnnlribuiçio vipnte no dia do 8d
dente li! mais~ 8plicarldcHe-11le li dilpacto llO • 2" do.rI. 29.

f 2". Entende·se como Alário-de-eonlribuiçio vl!enle no di8 do aci.
dente o COlllratado para ser pqo por má. di8 ou hora. no mà do 8Cidlr••
110. que ",rá multiplicadO por lrinla '1uapelo djjrio. ou por duzentos e 'lua·
renla. quando horário. par.. conesponder ao v.lor me"",,1 que servir.. de
base de cálculo par. o benel"lCio.

f 3·. Quando a jornada de Irabalho nio (or de oilo horas diárias. será
adolada. par. fins do disposlo no pará~ro anlerior•• bue de c:áJc:ulo •
ela correspondente.

f 4·. Quando. entre o dia do acideole do tmbalho e a d." do início do
beneficio. ocorrer reajustamento por dÍlllídio coletivo ou .lIetaçio do alá·
rio mínimo, o beoel"lCio deverá '" inicÍllr lambém com • rend8 mellllll rea·
justada. nos mesmos indic:es deste ou de lICOrdo com a polilk:a AlariaJ. .

Art. M. O propriétário de UIII8 nalCente Rio pode deIvi8r·lbe o c:uno
qllUldo d8 DleSa:a se abasteça uma. populaçio. ""

Art. '5. A nll.ceate de uma 'IUII será delelllliDMl8 pelo ponto em que
ela COIIIeÇ8 a coner sobre o 1010 e nio pela vei8.lubteni_ que • alime.·...

rtruLOIV
ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

CAPtrow úNIco

Art. !16. O 0000 de qualquer Ieneoo poderá lIpropriar-se por a-Jo de
poços, pleri.. elc., das 'luas que existem debaixo d8 luperflc:ie de '"
pmlio. contanto que nio prejudique 8proYl:itamento& exiIIeates _ deri.
ve ou desvie de "eu curso natural 'lU" públic:u doDliaic:ail, pl1bllcM de
Il1O comum ou p.rtic:ulam.

l'arásrafo único. Se o aproveil.amenlo dM aluas lubterrâneas de que
traia esle artigo prejudic,u ou diminuir a. áluas públic:al dominicais ou
públic:as de uso comum ou particulares. a admínillraçio competente pode.
rá suspeader as ditas obras e aproveitamenlos.

Art. 97. Não poderá o dono do prédio abrir poço junlo 1IO prédio vizi·
abo, sem luardar as'distâncias necessárias ou lomar as precisas precauç6es
.,.,.. que ele não som prejuízo.

Art. ,.. São expressamente proibídlll coastruçóes c:ap8ZeI de poluir ou
iDutiJiz... p.lra o uso ordinário •.'IIIa do poço ou UICelIIe .1hei8, • ela
preexistelIteI.

Art. ". TodlllKJuele que vioJar • díIpoIiç6a cb utip uaecedealel
é obripdo • drmolir".1 cDnsttllÇ6eI feltu, relJlOlldeDdo por penlll •
daaos.

Art. 100. As conentel que desaparecem _ .........e do solo.

.- - --- - .
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PROJETO DE lEI N° 456/95

COMISsAo DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMílIA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento Intemo
da Camara dos Deputados, o Sr. Presidente determinou a abertUra • e
divulgação na Ordem do Dia das Comissões· de prazo para apresentação
de emendas, a partir de 2 de junho de 1995, por cinco sessões. Esgotado o
prazo, não foram recebiclas emendas ao projeto.

(1~~SâtMiriam Maria; Bragança n os
Sécretária

Sala da Comissão, em 16 de agosto de 1995.

~
~:~i--)

DePUta~litttERRt:
• Presidente

no exe feio da Presid cia

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Mauri Sérgio e Iberê Ferreira, Vice-Presiclentes; Alexandre
Ceranto, Carlos Mãgno, .Ceci Cunha, Femando Gonçalves, Jair
Soares. Jonival Lucas, José Coimbra, Ursicino Queiroz, Fátima Pelaes,
Euler Ribeiro, José Pinotti, Laire Rosado, Rita Camata. Rubens Cosac,
Saraiva Felipe, Confúcio Moura, Cipriano Correia, Osmanio Pereira,
Tuga Angerami, Eduardo Barbosa, Jovair Arantes, Eduardo Jorge,
Humberto Costa. José Augusto. Marta Supiicy.... Amaldo Faria de Sá,
Ayres da Cunha, Alcione Athayde, Joftan rrejat•. José. Unhares,
Cidinha Campos, Luiz Buaiz, Pearo Canedo, LUIZ Piauhylmo, Sérgio
Arouca e Jandira Feghali.

de 1995.junhoSala da Comissão, em 13 de

p,q"ê.G(?~e. Q;>A-
G[J'II5S~O DE SEGIIUOADE SOCIAL E FA~ILlA

- RELATORIO:

PROJETO DE LEI N° 1.586-D, DE 1991
(Do Senado Federal)

PLS N" 83/91 .

Trata-se de Projeto de Lei nQ 456/95 do

ilustre Deputado RoboI'to PeS!sDa que pret~nd9 alterar o art.

45 da 19i nQ 8.212/91,reduzindJ de 10 para 5 alaS o direi

to da Sag:Jridade S:lcLal apurar 8 constituir os seus crédi

tos. Acrescenta também três parágrafos ao mBB'TID artigo.

Alega o proponente a facilidade que res~l

teria às emprasas em não ag.Jardar documentos comprobst.§.

r103 dali contribuições por tio longo periodo.

Altera a Lei n9 6.662, de 25 de junho de 1979, que "dispõe sobre a
Política Nacional de Irrigação, e dá outras"providências"; tendo
pareceres: da Comissão de Agricultura e Pohtica Rural, pela apro
vação deste e da emenda n9 01 apresentada ao substitutivo, e re
jeicão das emendas de n9s 02 e 03, na fonna do substitutivo; da
Comissão de Defesa do Constmtidor, /.t>io Alli>iente e Minorias, pela
aprovação deste, na fonna do substitutivo da Comissão de Agricultu
ra e Política Rural, com subemenda; e da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, pela constitucionalidade, juridici1lade e
técnica lellislativa deste, do substitutivo da Comissão de Agricul
tura e Pohtica Rural e da subemenda da Comissão de Defesa do Con
stmtidor, /.t>io Alnbiente e Minorias.

(PROJETO DE LEI N9 1. 586, DE 1991, A QUE SE REFERFM OS PARECERES)

SUMARIO

II - VOTO:

Embora o objetivo seja facil~tar a vidll das

emprasa8, a r13d.JçAJ pala metade n:J prazo para q'.J8 a PrevJ:.

dência Social apure e constitua S9U8 créditos Beria prej.!::!.

dicialà Seg.Jridade Social. NA:! são pO.Jcaa as empresas in:1
dimplantes e, p3rticularmente a inadimplente contumaz qUi! 50!

rian benufiadasa O trabalho d~ invBstigaçilo e apuração é le.!!.

to. A dilataçã:J do prazo beneficiaria princip!llmente 80S.maus

pagadoras a

'1 • Projeto inicial

11 ·Na Comissão de Agricultura e PoIltica Rural
- termo de recebimento de emendes
• 1° perecer do Relator
- fO substilutivo oferecido pelo relator
- emendllS apresentadas ao substitutivo oferecido pelo Relator
- termo de recebimento de emendes ao substitutivo
• 20 parecer do Relator
- 20 substitutivo oferecido pelo refetor _
• parecer da Comissão
- substitutivo lldotedo pele Comi9s80 (texto final)

Com relação aos parágrafos 1 Q, 212 e 312 do mesmo

projeto sua redação já roi atendida n.;t Lei 9.032 de 28 d9abril

d. 1995.

A Comissão de Seguridade Social e Famllia, em sua reunião
ordinária realizada hoje, rejeitou unanimemente o Projeto de Lei nO
456195, nos termos do parecer do relator, Deputado Jofrãn Frejat.

::a:r~ PARECER DA COMISSÃO

projetrj d3

N98~as cit'cun~tâncias s,Jmos pe1aajeiçiio

lei nO 456/95. 1
Sel. d, Gomls.lI." em 7:1 d'~' d', 1995.

/l /-
II"V 1""
J~AN FREJAT

Doputado fedoral

do

111· Na Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias.
• termo de rebimento de emendas '
- parecer do Relator
- subemenda oferecida pelo Relator
- parecer da Comissão
• subemenda adotada pela Comissão
- texto final

IV-Na Comissão de Constituição e Justiça'e de Redação
• termo de recebimento de emendas
• parecer do Relator
- parecer da Comissão
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o a»IGlIESIO IlACIOIIAJ. ·"e~n••

~t. 19 - o art. " .se Lai n9 1.662.... 25 .. j'.nllo ...
"". pea••• vi,ar.r iDOII • _,uinc. redacio:

·Art. " - O _~ b.ellUvo cone...d flnane...nta.
ou ••t.abelecerá l1nha. de crédlto lOS pi'o1et.ol de 11'1'1'.cio q.ae vlel'''. ..1' ...cutadoa por 1niciativa .. _.1'.... prlvada., coopera1:1v•••

produtor•• rural. lao16do., .scle qu. De r ••pectlvol Jll'O).tos tenh..
11do aprovado. pela secrewrla ..-clone1 .. II""l,.C'io ou, no "ao de

lua ••t1nçio, pelo ór,ão federal ~t.nt••
'ariqrafo único .. O. fln....cl_nto. e lncent.lvoe .. flUe

trata o c.put deIte artigo atrlbull"io, abri,.tol'l_.nte. percentual
••pec1f1eo para ••tudo. de ri.co _ ..11nlzacio do 8010.·

Art. 29 - A La, n9 1.112, .se 25 .. 'linho ... "". pa...

a vigorar coa _li ... "tifO, que tAll'i o n9 23, co.. .'\linCe I'N.

cio, renu.aerando-•• o atual • OI .WIi.....nt•• ,

-Art. 23 - A cone•••io ou • &1.Ito1'111CÃO de d1.trolttulCio

eSc iqua. F~llca•• para f1n. de 1rrlqacio e .tividade. ..corr."t.•••

âpend.ri. nec••••ri••nt., do atend1.nto •• "CJoIint•• corwUcc.l:
I - apre.ent.açio <Se ani.11'. c:Str rl.co cIlt N11nizaçio do

8010, -COla pr.vi.io de JIIIOnitora.nto durante • opera,:io do proJ.to;

II - ld.ntiflcaçio de ... r ••pon.i"l téCniCO pela aph
cat;io de l.rtl h&.rr~- - 1efenalvoI e pela IMt\\ltençio ~ .. reql.tro de

UIO d ••••s ln.\mlC proJ.to de 1rr19a,io•••pec1flC.ndO tipo••

q\lantldad•• utlllz..cSaa:

III - ld.ntlf1e... io c:e ~ r.sponaivel técniCO pela _nu
t.nçio de conc!1t;õva .at1.fatórl•• ". ár.a do prOJeto de lrrlqacio.

Art. ]9 - Esta iAl _tra _ vl,or ". d,ata ...ua publt_

eacio.

SEN"DO FEDEIIAL. EM '-f OE JULHCI ~t ".,

~ a. ~.i.WJ-- '7/
SE~ ....'u'to 6ENEVIDES

/ PilES I DENTE

LlI It ...... .. .- .. I m.
ti I "li".. IN'"" ..Irri - _._ .

Wnp.t 111;..,'" ..",.·,,,,....

. Irt. JI __oi fI_'1
_1ft ........1_. 11_ .. -.,__,..,... .. '1:
.' h _ "'._ .....__ .... ' ••••n... .. .....'" _nt_ •__ 1_ ....
.. _'11 _tt_."., " .._.,.,- '1. ,....,... .

l' '·'n-"'o'''·
.... 11· Ia ........",''''''..... ,..,...."'11 PIa. . .

I ••• '.f _ , li_ .., .,., - 1."1:..-.,,_ , -'-- - ..
• ,,,,,,,..,, ''''' ia "_ • • .- - "" ,., -..............,

\",,&, o: ,,~,·u ' ,., _-='
..1..' _. "'__ "".ltP1at , ..,./.- ...-- -.._.: .....--.- __..,
• .: ... ··•· .. ··1I1 1Iio· ...", ·,.__",__ 'I.................._ _" c_.'. "'J.
.,::-..:;~~~~~;,~, ...~~ ':~ ..- "',......~
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r,.. ":j 1_" lI' ,,<:'(1 r1n l.rUr~(·, p~rl '.11'" I "'I.ét.a !te~a iU"r" .'1

: l"n-tl ir,. ....H_'18 ..,'.4, de 4.7.91
'I r\"'H1 -I .... fleplIt"l)"·, cC'''' o (Hit'io_

_ :.e _..
arcl9CH1 11.23 da Lei. n. '."2, cSe 25.0'.". Kntn~••t.o, •
ftOY. r.eAç1o propoata ~r. o al't.1.90 11 toru obI'1pU\rla a

.provaçlo, pela 5ecnt&rL& • .eLona1 de Irrl98'Çlo, cilI tocloe

OI pro1ec.ol •••~ finafte1.&doa, o que, • nol80 v.r,

conatitvi. delnec"Ul'l& e aatenuante t:vrac:racia. c.... Qe

-.n.,.•••r- a .,ricultlua lrr1.9~ br.'41ei.ra.

Ene••!nI'lQ I VOS'I E.CI1'''c1I, • 'le de slr

Sub..tldo • rl'llslo da CI••r. dOI DeputldOs, nos ter-os do Irt. '5

ell Canstl tuiçlo rederal, o ProJlto da L.i da 511"tlelo nt 8'. di

'''', eonltlftU dOI lutógrafos junto. qui -llt"l I Lei nl '.562.

di 2' di junno di I'''. qui dispOI 10Dre. poUtle. Nlclon.l a.
Irr10lçlo, e eI. outr.s proyid.nCS•••.

_prOYISto , oportunllSld. pari r.,.o.....' • VOSSI

E.cII'neS. prot•• to. ele asti••• cOftsldaraçlo.

J1.I~". ~wJ,. ~tDIO
,rl_lro ....r.u.- _. releio

, Sul "oedlneI. o Sennor

Dlputlde IIIDC!IlCIO Dl.lytI~.

00. Prl..lro S.ereUrIo d. CI.lre cIoI Deput_.
clllD/.

COIlIAlO DI _ICULTU" I PllLUlCA ~....

M.. t ..... ~e .,.t. t19. c....t. J. ~. 10,-..1. Iftt..." •••c DeIl'llIt ••_. aU.-raH ".le art_ 11."1.... 1II... lldo" ",
1."1.; -I'r t •••t tw. - • liIi'i\lllac" na 01"-
... '•• DUl ••• C - ,_ ",,,,-,'aca. ti......i1••• •
_V"ttr •• ".11.'1, P'" Clnce 1 I ••atue. ~••••• nh , ....
r.c•••••• 11'......... ~..,.t•.

SaJa •• C ev."r. til 1"1

CCWI$IM RI AGIIÇm.mU I POLfTIca RUpL

" I - QUl."IO.

O proj.to d. 1.1 ora .u_Udo li .nAU••
deat.a Ccai••io de A!iricult...ra e 'ol1tica auzo.l • de inicia

tive do nobre senador .luta"y Mil. HII•• , que, pl'eOC""- cc.

a terrlvel a.a;a, cacUI VIZ ..11 c:oftC'ret.a, ele ••1i.nl.~1o

do. laia. bra.ileiro. pelo '1.0 ina4equedo da irri~lo,

pret..twU••C'r••c:.n'tar diapoaj,ti."oa .' Lel fte '.'31, de

3~.O'.I1, que 'dtapOl .obr. a PoUtlea ""1_1 do 11110

Allbi."c., ••r •• Y1YO•• -.cani••• de fo~11Ç1o e .plJ.caçAo
• di ou~r•• provldlacl•• •. Apr.ellda pe1. C.-l..1o di M ..a
t ... Soel.lI do seflOdÔ r_ra1, • prapo.lilo foi .,roY_ ...

fo~ do Subat.ltutiyo do Relacor, pref.rlndo-N alta...1' a
Lei n" 1.112, d. 25.OI.7t,"_ ••peclUe_nt. "dl.pOIlOIIn

• Pol1Uea ...,10na1 di Irrlvaçlo • di outrll proo.idlacl••••

Ma CIMra ciO' DeJNtldol, caM ...c. Coai••ao

_ Atri.c:ultvr. e Pollti.c:a .blral Mftj,f••t.~-.. quaftto &O

"Z'l.tO da propoal.çlo. O pr.&O req ..._nt.ll relat.ivo 1.. _ .....

trlftKOl'reu I. qua nenh\aM .e .pr•••ne.....

u- •

" Propotllçlo ... .nlll_ ~_ por o~,.ti...

deca" a Mrc'" da .alj.fti..~Io, CQII .... tal'rl..l ••t.leoe,
no• .010. bt"'1.1eina 11'1'19..... 'ara c_co, .1UI'..... oe

QU,nto ,. nova redAÇIo propoac..a para o 1n..2],

v.c1fic.·•• certa "l.qu,&,o.cSe n•• funç6e1 PI:'W'I'11t.•• para o
r ••pou...t t6c:nico, a1_ 4e :;onfUtar cc::. • l ..ialAÇIa

••iltente relat1Y& ao 10110 4e .qcotOaicol (Lei n. 1.102, cSe

11 de julho de lU').

b.L• • qui ~;,allJ.'" nacl"úil ••lüor~1o

4a SW.titUt.LVO C.~I 4a 111.d1.r OI óbicI' lupr,ec1tadoe a c.t...... equACione outro probl... : a cbrl,ator1~ de

d1Yi.1o _ lote. tUJ.har.. d•• 're•• cSe toclD. ~ pro,eta

da i.nter.e.. .ocJ.al predoein."t., quaftdo tal pftlCed~te

~rLa ..r prlact'1to eoed apen•• preferencial. CeMI .......

lapa.to, VOto pel•••I'W'r..... do projeto de lei .a 1.5."'1,
na fo~ do .epiat.. \{

, Alt.re • Lei .0 1.112. <li n ...
j_ de U", qlII ·41.... __ •
PoUUc. 1IIC10ul de 1"1_11 • da
O1Icru prcwidlftcLu· .

~. li O ano 11 da Lel •• 1.112, ... 25 ...

j ....... de lt". pU•• I "i",ru e_ • _1IlU nUçll.

·In. 11. O _ _u...
COllC_I f1.....~ ulII1_
11..... .." crilllte pcaj- ...
irrifllÇAo q.e .1~ a "I' l.-cw~
fOZ' i_lei.ti... ..~ .rl......,
~.UYl•• .-...- nr.l. 114(1.·_.~_ li __UceI _~.

I - _".....1.. _ ..._U.....
_,._. de erlUdOll • ....-
"".1"'" "U.'_ poc 6..... p6Ill1co
COIIIIfIteat. :

11 _Uuçll _
..,.1(1..... ... ..t_ dlC. ...
1I11a1uçll do ..10 • li _li.

'.dtralo 6.1eo. D _r IncuU""
..t.abelecet'6 U.tica.,. Att. do. quA...a
_~I ....~l91tO~••••'roYlÇlo doi proj.
toa por Or.... p6Ill1co .._,.U.....·

An. 21 O .n. 14 da Lei nl 1.112, de 25 ..

j- de lt?'. pU..". "'",r.r c_ • _Int. nclaçlo •

•"",~. 14. AI anti. do. proj.to...
la.terftl_ .ocial predaa1aanu ••~Io
pnfereftC.1al-enu dl..itlics.. _ lot..
lIa1U.na.·

An. 3" • Lel 111 1.112. dI,25 ... junho de
1"', ..... a .itoEU' c__i.. _ artifD, ... ter. o na 23,
cc. • ....1a'C. E8lMÇAo, ~I'''''''''' o leul e \ o.
........UI.

"IR. 2]. " e_...1o OU a
utorluçlo di dllUÜlU~ilo di 'qu••
pOUca. para l1u ... P"'91Ç1o" 01
.tl.• .i..... d-=OrnA'tM, dependerA,
1IIICft••r i_ta, ele .c.end~r-o ali
_l.tII eOftdli_'

I - 1_~1Ç1o ... "'U_ de
riKtl de .al1ft1I'-';60 do .olo~ 'COII

=~:: llI>depro-:::O'":~_to du,nc. •

n - ldellt.iUelÇlo .. .. ra._I
ftl t6on'eo pelo proj.to de in'91Ç1o •__'0, _ c..sa lot., pela .plicaçlo

:,f=~::t:-l:'i:i'::i=t~~:::-;
pel. _t.l\ill ... e_lç_ ......nt...
• uufat6rl•• u _ do proj.to.·

In... llto 1.1 ..u. _ "'",r ... dato de

... poabUclÇlo.
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cOIluArJ.o.
An. 5' "-"09..-ao aa cUapoai..e.a ..
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jJetos de irriglçlo. pois. D.r.,.1t1r' .0 6f;10 CO"Dltlntl' .grOvar
'\jltos QuI s.Ja". ~t interesse nacional I' OI", r.glonl1, nlo clinao
OfODostas MiraDol,ntes co- vistas so..."t, ID.n"ar 'in.nri ..IIt.ntos

).aro.. Puollc....

•

ll_nr.a 1,•••1,__

i-..,..ID.--_:
I "'/0 '?' I!1,_. >= " ,1

11
__

N. ---:
I-

rEMEND....

L:: CI /<?,

JUITIPll:açaO

=, ,fs,:. 'I

:.: Ar~ig: 10 IX 5:Jtl~:;':' ...t; ..c C'1!rS.. i .1Ç::.: C:-T • j'f-l"":'( r'O'i1~a::

":'rt. 11-0 P::2': E••: .. tí",1: ':':":e~fri fina~':;i"'r""t:!. .:o ...

e:=:i~e:e:ui l.1-:"iI~ di .:rrcn:. 1:5 :.:C.!t':'CS :2• .:r:.;i;l.. ':_f' .. i~r." .1
St":' ~.~C,-:'iO:!I ;,:r j";~:lt.1\'. Clt e"':rf'S!~ ;1 Iv';':';!.. te::.r.: .: ... l fi i
':r'::l .. ~::'e-l : .. :ii .. S ~~C~ld"~. :rSOt " .. I::': r.ttt: ... ~ •• ~~ :r::-:'::5 .... -.,,-

._ . .:s:'::.;,,:::, ~t:;. Sp''':Ie~.::::. ~Í'C::'''i. ':lt' ;:r;,c~;l: t· ... : .c.!. =€

PT T\~[i .. tALCIOES MODESTO --Inclua-.. aDt ~r o art Fic. Vldldo o inicio 131 novos. proJetos de

1rrl0lçlo, ... 'r••s sue'Dtiv'is d. l.ll"IZ:IÇlo, ,nQUlnto "lo for.., CO!
<lu1ao, o, astuao' a .. IÇO.. propostas neste proJuo.

__ COMlssao OE ACRICUL lURA E POLlTlCA RUUL

i-

JUSrIFIcaçaa

PariQrlr~ lJf'lCC .. oS fi."nCilllltl",télS • inc.ntivos .3. Q.,,"
trat, o~ deste Irtigo Itríb... ir~:J, otriO.taru.ente, percentual' I
tSD~C,{rico c~r. est ...dos di risc~ c::e s.li"lz.çla ao solo.

0rQ;eto original do Set'l.do. Já trlzia eltl artigo '.
ao re:;reslnt,j_l= ao S... l:stitut .. vo do alPutlOO Jarge I(naury, o fazllllOs

gor entender Q'.I. e.1ste "'ecIssidadl a. SI ter ".J. 6r91a "arl ,vlllae I' I

dar ?Ir,.nt ..s ". "Iorldl"" lO. pro]..to. a. llrl;I"lo. E ao cOn"oci.
"'ento di toCla, Qt.ll 'Iãrias DrCijetol lia iniciadOS so_ente CO'" o intu!:

i to dll Ousc.r flnlnei.",.nt:a nos 6rolol Qüblicos, SI'" contudo levarI
I ell consldlraçlo IS C:On"iÇt'IS do .unlc:fcl0 I dI su~ verdlC:elr. vocaçlo'
I glr. 1st. tiDO de '9rlculturl.

I I

29 I' / 9) .... c:.z.+ 1!!.N6Jf I
•

o Substlt",tlvo de. O.put.d::l Jorg. K"ouf, eliftlina ~!

UQC s,lIte1hl"tt • fste, do crojeto do Deputado HaroldO Cl!:UII. 0:",
n6. ..ta artigo' .. f _ntp! IlIIIortlncl•• IllIrQUa visa alsclPll-
nar' o Iniclo .. orojotoa ••a oroj.toa I" QU' Cllllllroo .u.. fu!!
"Bo•• E c_o no Ir..U. o••r.... Il\lllllc•• _l_ntar.. oroj.to.'
ele e1e••n.ohl....t. I" .nta. t ••tar .u•••fldcl .. '. I. con.'QUtncl.
...t •• IIdtlc•••10 •• ,r.nH••_ ... r.cursol QUI ••' oara... •..
c_rir o. ollj.tho. oor_ forao In•••Uaol. "or outro l.ao.. In,!
cl.U.' llri"" ....rov.lt. ele In.anth•• flle.1I ao E'Uao. O,!
tlc1l1" .. IIrotr-.. _ .nt...o .._ QU' nl. dlo c.rto o... o r.r
._nU C" o Intult....rrancar dl_Iro do rauao. t.lIo ••U.nur

I- ..i.t. lnüoIro. oroJoto Irrlg...lo In.c.II.... • outro. COll
,r_. IIrolll_1 _ oracl r r..ohl....

I

IL~/_~/=-__==-====:iiaGiiitLc~At/f/?:~='=-

PFllel! (?~R. 3'A
CO'''$$Ag DI WIÇULTUU I POLt:prçA "11M.

saaa •• ca.......... 3........ 1 •• l"~

COlOU'" lIt: _ICULr.... E PCll.iTlCA ...""

TE""" lIt: tECEIllII:NTO lIt: EIII:_'

sui.TlruTlYO onUCIDO PELO IELA'OI AO PiO..,. DC LEI ... 1._A/'1

.... t art .. lI9. c t. U. ti t. I.. t .._ ••
Cl..... ti•• D....t alt ,.••• are .. '-.. I •••••••I ..cl...- tl/'l.
CI Sr. " ••• tI."e•••t.r....ou e""'. - ••• ~I.-cã 0,.__ •• ·0••
d•• C I •• - •• .,.z. _ar. allN"•••"tacle.. .. t.,. tio
.i!3 '3..... c.."ce .....;... 1:...e04ll.. Ka••• , rec~,... .:1
.....tI t. tlle •..,••

o pro,oco .. lei o~. ,u_i_ a ....U ..
dona C_I••1o .. "~lc.lc.~o o PoUUo.' ..~.1 illici.-
ti•• cio nob~' .._~ .:.coll)' IIafIl_, _ ••_ C_
• torrl.,.l ........ c.... .,.. Mi' cOllCnu. ele a.Unta..,1o
ao. '010. b~••l1oiro. pelo uao 1""""'- di inlgoçlo.
proconai. acn......tu di._IC1Yo. a Ll1 "I '.'31. ele

31.0'.11. que -diapOe aolln • Pol1Uc.....1.....1 cio 11010
_lonco. ..no .1_ o _ ...1._ .. forao100;1o e .pUcoo;lo

~'P..._.. 00 1IlC4.1'l1O-"

1- ur.uoue.

00

cre

1,•• _
-

11_1,-

Co- 1st. artiQo, SI pretendI Olr ftIlior S'QurlnÇ'
f' SuiS instituiçOes CIOS reCurs/J$ ~.." serlc l"v~stidCS. f'"

JUSTI'ICaçao

t-. i\9flC\,l1tutl t Pol1tlcl Aural

i - íiilí T 'l[j"-1- ALCIDES MODESTO PT I BA ~.--O Artigo ,. do Substitutivo ".ss. ~ vl.ar ..r co"'. se,'
guint. r.o.çlo: ·'rt. 2' .. A conclsslo Ou lutoriz.ça" Cle dls:.rlDuiçl~

dI 'guls públicas. D.r. ti". ClI irriglçlo • atividades dp.corr.ntrs.dt
ipend.rá, .....c.ss.ri...."tr, CIO It'"dill,nto 115 5';1.11"1'5 conIUÇe.S: -,

I [ - ~Drls.nt.ç.Q dI' 1"'11'1' dt risco a. s.linillÇlo o:)
'solo, COIlt =rlv1510 de lIonitor••,nto durante I op,raçlo do raojt't~; I

11 • idrnUf'1clçlo 121 u. rlsD:fnsável técnico 1211. 'PUCI i
,çlo d. fertilizantes I d.'lnttiv05 I Dll1 ...,nutl"çlo d. 1.1" registro d~-I
,..,,5U d.ss.~ ll'\SU"'oS no DTojeto di irr19lçlo. rsoecl1'icanco ticos e
IQu.ntidades utiliz'd'S;

11 I - id,nti ficlçlo d' u. resDonsível tlenico PIla ....nt.l
tençlo d. c:ondiçOes 5.t1:5f.t6r1.s n. 'rei do prOjeto. d. irrlg.çlc. -
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• elA ....u .. ~1_1•• •• Aflnel_ ..1. CoeI..... dOI M.""-
to. SOCl.1. do se_ r_ 1•• 'l'OPCl.lçlo fol .,"""edI na
toEM do 'llIlI&1tllt1YO do l.to... , ...f.d_-.. I1to..... •
Lll n. 1.112. de 15.01.7'. quo ......Ule_u ·dl.,.,. .011...

• "'l1tle. _1_1 de Zn191Ç1o • elA ....u •• ' ......1_1•• ••

.. C-... _ llepoot_. • 'l'OPCl'Ilçlo .....

•_ldo • .pnellÇlo .... Ca.t._ de AlIdCll1t..... •
"'11&1... .......1' de Def_ _ Co_do... .10 ..l t. •

lU..dOl" • de COllacltlllçlo • JuUç•• de 1ledIç1o t.
Ca.t.... de .1....1t "'l1t1e........1 I. ,d..l de j.

tol. decoftl_ o '''.10 18Inta1. nAo fo....' todll
_ .. _,.to, .lIt..-tonto. fo....,....."codll U ..
_ t1t.U_ do _1.e-. .. decorn.. do pr•••
........C1YO 1. _ llepooc_ ALCl_ .....,.

I. JO de ••t_.ro de 1"2, ...... Diretora daC..... do. DePlltodo. doc:ldl.. ..1. • ..nolÇ". .0 'L nO

151"'1. do 'L n" 114/11. do nob•• DePll'.do AIlOLDO CIDIUlZ.
_ •1n..lt.. l o ...",.._ d. ltoobUltlÇ1o de ....1....0.

rrrlCJacloa ftO lIOedeate • da out.r•• provi.dtnc:1.. •• antnt.a!'UI,
PO" .n••ndo.... _ • ,", l.ç.. llOl.do do cedi .... do••••

.propo~lç6e. ."••,ari. ~ Ml1 ACurado de a"l ••

.....1••• lO11cl...... dO n.lÇ.. do 'L nl 114/11.

11- •

A p_lçllo .011 .nau.. ... PO" ob'.t1YO
eIe".1' • MI'C.... da ••11.1Iaçlo, COII ..... t.ecrlY8il .f.ltoe,
nol 110101 bE'a.llelft11 lE'rl~. 'aca tanto, alter.-Ie H

...t1... 11 .",23 do Lll n. 1.112. de 25.0'.7•• In&...tonto•.•
novo Ndoçlo P.......co ,.... o .RllO 11 tomo oII..~..tO"l. •
.'''''''IÇa.. ..1. ""..0 1. __1 de ZnllOÇ". de tocloo
.. _, Unana:l0d00. o ._. '" noooo .....
"..on.cl••l de Ülo • .._U 1NI'oc 1o. ...,.. de
................d 1..... 1....1.... N ..U.l .

AlC..... Lll 11. 1.112. de 25 de, ..__ 117'. quo ·dllpilo _ ....
"'l1t1c. .....101101 de Z....l.lÇ.. • elA
....u •• p......l ...""l.. • .

• W..cl_ _._.

An. li O 1ft. 11 do Lll .0 1.162. _ 15 de
, ..- _ 1'71. _ ....110..... _ .....laco ..-çllo•

·An. 11. O _.. I t."o
cone_..' U ""l_coo ....tobol ...11n1ua. _ c lto _ p..oj.coo _
l ..dllÇ" 1 t_
PO" l"lcl.U" _ _...... p..lvad•••
cooperat.1Y••• pl'Odut.aNII nr.11 1101.-
doe. _ ..._. OI ll1t.. co lçOO••

Z - _ 1.. _ UYOI
p...,.too. de c ..l ....10. • pod..OO•
t"'"lcoo deUnldoe PO" O..... p6IlUco
COIIpOtOIIt.,

n de.UftlÇlIo do ne.....OI
......Ul..oo 00 ..tlldo do ..1"'0 de
..Ulllaoçllo do 1010 p !"illo.

I 1. O _ .. I UYO ••t l .......
U.lt... ...181 doe qul...... 011"1,"0-
d. • .p 1Ç1Io doe _j.to. PO" 0..,110
p61tUco l.U._.

I 20 .1 _ o ln1..10 _ .......
,"".too _ 1 1.1Ç1Io. _ • -
...,th.l. de ••U.l.IÇ". • "to n"
fo "0",,1111_ 00 _tudoo • •• IÇ_
' l.t•• _ .....UIO.·

QIloIIto • _ ..-çlo Pl'OPClICO o .R.U.

....Ul • .. ".R. _1911_ f"lIÇ_ 1 o,
,........a-1 t lco. .1.. de confUtu • 109l.11Ç1Io
.o1.....U re1.U _ de opo&6a1_ ~1· •• 7.102. de

11 de j.ll1o do 1'''1.

An. 20 O .R. 14 do Lll .1 1.112.... 25 do

''''''''' _ 1971 110 c l.U Ndoçllo•

·Arc. 14. AI doe p... j .... de
lnteNI.. .oclal pr8lloa1nant.. .erlo
p...f na:l.1_&. dlyldl.... _ 10t_
f ••Ul .

Act. 4- I.~. J_1 entra ... vlf~or n. data d~.

""A p..bllc.Ç.o •

An. li A Lll nl 1.'12. de 25 de j ..nho do

1"', pai••• vitorar coa Mi arti,90, qu. t.rA o nl 23,

COII a ••"unte ntdaçlo, r." r.ftCIo-.. o at.ual e O.
.llIIHqiIon••••

11 .. ident 1 f i.caçio de. ua r ••pona.
veJ tknl.co pejo proj.~o de irr.z.q.ç.o _
.eu ..nejo, •• catia lote, pela apllcaç"o
de te,rtll1zant•• e a9rotOalcorna lavou'
ra, ob••r,·ada a 1.C)1.laçl'o pert.1nente.' I!

pela unuttl'nçlo de condiçõe. allbum.tau
.a"iafat6rla.. na ar•• do projeto.-

anaU.a. de
laIa, COM
durante a

I apr•••ntaçio.:se
rl'CO de .al in1.aç'0 do
prevla60 de MOnltora..nto
operação do projeto:

Aula foa. quo j.1.... __'d•••1011o...•li'" de IlIIIIC~C.U......... de .Udl.. 00 0II1coo • .,.....1._••
&_ de _1_ ..UI> '-1__ .......l ..tod_ de

dl.l... _ 1_ f ....U_ 00 ....,.~

de lnco...... _1.1 ...- u. 'I"AII*t cal pcocM1lIlMto

_da _ ........a. pnf_1IJ:.

, A __ n. 011n ........CltIlU.... de _to..l.

cio ....... llepoo&odo ALCl_ -.no. .....UÜllll .f.U_CO
..... opocf.1Çol-l0. lO _ ·0 a..leiO __ ....,.COO de

lnl.1Ç1Io ••_ ~1..1. de ..11.1oaa;"• ._._to .....
fo......_1111_ 00 _ ••• oçtoo .........ue· .DOCld1aOl.
poR"'to• .,_lt to do __ na to.... do I ZI

10 ...c. 11 de Lll •• 1.lun, ,••1U"",1Io • , no

.R. l. do 110I" U&.&l .

J' do ". .2/n • UI" ... pu
ob'.U" _ • ..-çllo U ...1 _ ..1.. __ ,.....1

.. , ...,_ de 1.1'. _ .i01 lICIIlOI1çIH ..... - Ifft"'

..lt_. P" .. _ '_&U.U pNCfl_U o

"".U.. do 1aHac 1 _f pncu-

_U l -·c:oa_ _ ..1.......... _
....j ... _ 1.1 •• 1.5M"1. OI t_ _ 1lIIleU-a.. __o

apa l~•• _ •• '1"1....1• ..,..... doi .......
_ .... 02/11 • 01"1•••1....__•

..10 ... e:-1oIIoo. _ :"._ .... 1 de 1In.

eontr'rlO.
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o CONGRESSO NACIONAL__

Agosto de 1995

OUdo n' J5J/U
AII.,O o M. " di Loo N" 118ll2. di 25 dI,..mo di '179. _ I "'!lO

rar carn I ..-NdIçIa:

Senhor Pr••i

Def:J~~_.-":
..=

E./~//~ /9:1. PIUIDENTE.

-AlI." O Podor EllOCUlJWO concedIriI __ ou..1Ib.r..... _ dI__~ di omgoçIo__ I

.. _ par _VI di ....,... pny-. __" I
llfOClullno ......,_0IlI0rY_.~ c:cndoçGW

De lConlo c_ o parec.r do "l.cor, Doput.do
Jor.. Itllolny, .provado .......nilo Ord1lliri. do 61U.. d1. 2'4,
".nho .ncoainlou • Vo... IlIC.16nc1••oHcU...1o no ••ntoldo de _
••J. de......noado do PL 1.516-A"1 o PL 114/91.

Colho • oportunidade par. r.novu • V. Ix'.
prot.noo de .l....da cono1deraçlo ••preço. .

At.ncio._nt., ~. :

....t... J_
Pro

AluI lac.16ne1., o senhor
Deputado JIIOCtIIcIO OLlVSIM
Pr••iGOnt. da C_rI do. Depuudo•
••• ~a

A COInlsslo de AplCultul'I e PlIhllca Rur.l. elll ReumAo Ordmlna realizada
hoje••,....... por Iln.nitnKlade. o P,'~ICllI de Lei N" I 586 91 c a emenda u· 0119)
ao Subs/IIU1lvo e reJ.eJlou as emendas u"s 01 9.~ e (I.~ 9.~. na fonna do Subs/IIUll\O
ofll1lCido pelo Rel.tor.

ESlIVCI'Im pre>CIl\.'~ Senll,»o:> Ik)llUi"k"

Romc:l Amslo JOflle .' PresKlentt:. AUík' ' ....:11\'. ·\I...."III\h4: PII/~l1a .AUltU'lmho
Frell.'. A,cllllO ('o.la. Edl!...n F.<lc:h•. 1.1"'.1<1. l, <lc: :\IO:I\O:lO:'. handro C lml••
Joio TIk'me. Jonas Pmh••m. lacno: SiI'''''. LuCI ('Ihllll"'~I. Maum 'iampa.o.
MOKI' Mlcheletlo. Odatlr 1\.1~1n Paul(1 Rl1lliilllll Pc:dhl AhldO. Rt1b.:nn Tmc!I.
Tada5lu ~urlL.t. Valdir ("olaul'. Vah,11I (1.1111'-:1 "'II~III (1111.:11,1 c. étllJilia. Allh",I\1

Barbara~ Bcraldo BU"\~lIIl11í1. .Iul!!': L.ht'ln~ :\1.111.1 '·-.I.lll.il\ '.cutu l!,," C"I"-' ~
Odc:11lI" Ld" .

Dto"utad.. Mun••IIWh(lI'MI::"..I
PU'\'llh r

I

Dc.'IJuiado .Iuret' I\.huur~
.ll·I'lh'.·

Gt'M"'g Df VCS' P'" , potiuçt P"'"

"'OJITO OI LI! N" 1.5", 011111.

" • -..... di .-.-~ ao -.cio dIl nlDO di
'*"DÇiDdIl_'._~

5'0 OI'odore-vont-* _ ....... - q,.
... ollngIlánO I .",ov1Ç6o - prqIlCle par órgIo pubIcO
-.pIe .zedo.

AlI 2" O M 14 ClIl.. N" 5552. ele 25 <1e,..mo ele 1179 OISU. vlQO
r. carn I so;uonte roclIçIo

""""4 A..._ doi D'0fIl0I ele,_ 1OCIII1l'__

--~.aov_emklllsl....._-

..." 3" A l .. N" 118ll2. di 25 dt JU"IlO di 1971 _. Vttpr. carn
111M um al1JllO. _ •• o N" 23. com • so;uonte rlCllç60 r__anelO·.. o _ •
OI~: .

"AlI. 23 A cranc:ooNo ou • lUIonzaç6o di dllInlluoçio di
......- 1*1 fins di rmgIÇ6o •••- dIpon-
_.__o oo_"~c:oncloÇjlII·.

, ..._1IÇIo di _ .. di ..- di lIItIVzIÇ60 do 101O.
CCIII prI'MID di mllIlIlOI_1lO dIa"_. oporlÇ6oClO prqoIO.

11·~ di ....__lénoco paio prqoIO di m·
gaçio • NU lIIIllIIO em CIdI 1OlI. pelo aplocaçAo di _,_ •
lWaláIoc:oI 111 _I. __ a lOgtSIIÇ6o~.• pelo
n-.çAodi concIoç6oa .._00 prqoIO.,

SIledl.e-40. 24di_di ,
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~ÕIillsSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MEIO AMBIENTE E MINORIAS

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJFTO DE LEI N' 1 586-B/91

Nos lermos do Art, 119, caput. I. do Regimento [ntemo da
Clmua dos Deputados. o Sr. Presidente d. Comissio delenninou a abenura· e diwlgaç:io
na ordem do Dia das Comissões, • de prazo para recebimento de emendas( 5 Sessões ). no
perfodo de 06/ 04195 a 12/04 /95. Findo o prazo. nio foram recebidas emendas.

VolamoI, auim. pela aprovaçlo do Projeto de Lei nO J.S16. de 1991. """

lennoo do SubsliIuIivo da COInÍIdo de Agricultura e Política Rln' (Suboritutivo-CAPR). com a
lUbemenda anexa.

Sala da Comi5sIo,

Sl'BEMIlIo'DA ()'e,a:'Co.. ..z>/J
PE-60 ~-"9;Z).#?

Sala da Comissio. em 13 de abril de 1995. DHe ao an. 3° do Substitutivo da Comiss1o de Ajriçultura e Política Rural.
..guinle reda,Jo,

'L~'-:'
<;;1'

Aurenilton ATanarla dc'1'\lmeida
Secretirio

"Art.3· ..

I • apr"'""ta~ilo de~ de riscn de ..Unizaç1o do solo. com

prn'ido de monitOfi1l11Cllto dur:mlc a opcra~a.n do projeto executado na
n:giIo do lCIJIÍ·irido nordestino;

",,,,,.e ~t:!!"e'"é' -a,;q
('OMISSÃO DE DEfESA IX) l'f1NS1'lIII!)QR. l\n:J() MlPlENTE E MINORAIS

I. -RELATóRIO

Sala da Comi5sIo. em J9de tJ-tlJ..

~ado~.fÃ~DRc:1alur _

.-

de 1995.

-:zzt::"- PARECER DA COMISSÃO

Deput /l/fil.
~j

~
.~

Deput alomIo CNZ
"Relator ,-

Sal. da ComissJo. etII 26 de abril de 1995

-Art. 3· 4 .

SUBEMENDA ADOTADA -CDCMAM

A Comimo de DefeIa do Consumidor. Meio AmbialIo o Minorias, em
reuniio ordiniria realizada, hoje, aprovou, unanimemente, o Projeto de Lei n' J.SI6-BI9I.
na forma do JUbSlitutivo da Comisdo do Agricultura • PoU.ica Rural, c:om"bemondo, ROI

tmnol do por""" do relator.

EsIiveram pment.. OS Senhores Deputados Sarney Filho, Presidente, CeIoo
Ru!lSOlTllllllO.VM:O-Ptesidenle, Filitna PeIaes, Luciano Pizaa:tto,~ Capiberibe, SaIomIo
Cruz, ViIJOll Sanlini, Albérieo Filho, So<orro Gomes, W'dlOll Branco, Pimmlâ GomeI,
Vanesoa Felippe, Fernando Gobeira, José Mad>odo. Lauro CanIoiro, SiIvanani SdoI,
Sérgio Carneiro. Ricardo Bonos, José Carlos Vieira, Freire JúIIior, Telo Benm, ZuIaii
Cobra. NelJOll Otoch, Eurico Miranda, José CarIoo Lacerda, Ivan Valente,~Dutn,
Telma de Souza, eEnton RobneIle M.na Sup/i<y.

Sala d. Comi,<Io. em 26 do aIxiI do 1995.

Deputad_lJ.I'Ãk
~:r:t:{1rimo

I - opre>enloçlo d. anàlise de risco do laIiniuçJo do I0Io. com
'revi<lo de monil~ duranlo a operaçIo do projelo CXOCUlado na regiJo. do
.erili-irldo nonIeslino; .

Di -se 10 an. 3' do Substitutivo da Comisalo do Agriculturo e
PoIltic:a Rural a""""e AdaçJo,

Reverbera. 10d3.\1a. uma generalizaçio cxccm"'l qlWt1a ~ monit~ento
proposto.pap a operaçto de um projeto de irrillaçlo (inciso [ do an. 23). isto porqu<, d•.d••••

características de profundidade c tcx1Uf.a dos solos brasileiros. outros que 05 do semi-árido

nordestino. cvidmcgm-se condilfõc:s inadequadas ao' tCnómeno da salinizaçlo. .-\ prc:v,11ecc.-r.

contudo. a exigência expressa no mci«> [ (art. 2.'~ de ampla generalidade. erigir....iam

dcsnccCMàrios entraVeS burocràti,;~ p3ra os processos de fm.tn.:i.arnt:nto de projetos dt: inigayà<'

extel1lO5 ao semi~.irido nordestino.
Com base no e"",.to nouo parecer • pelo o.:oUrimento do Subsritutivo

"J'I'ovado na comi5sIo de Agricultura e Polirica Rural, porém com nO\~ redaçl0 para o incioo,1 do

art. 3·.

n.. VOTO DO RELATOR
O intento da malcrla. oob anàlis<:. n:perculc lObre a inibiçto da prosn:ui\'.

oaIini1.a.;1o de lÍjpÚf"a1i\'a parocla doi. solos br..iIc~(N; irrigado!.. Com tal fito. o Subs'itUli\'''''

CAPR pt<JmO\1: a11.nyilcs da l.ei n' 6.662. 79. atrav.:. de modiflCllÇÕOS dos llIÍIO' 11 e 14 e da

introduçlo do arl. 23.

O fenôlllcno da ..linizao;lo dos sol", .!Catll'a. de maneira pecuUar. e<rl"

reziõn de contorno od.úolópco eop«í1ieu. Tal é o calIO dos "soloo 1'IllOI" (lit0lll0l0s. vcrtiIsolos~

de fu:àlico pouco prolimdo. do scmi·irido nordestino. Em Ial arnhíenle. sob o estímulo dai ....

de infikraçJo. o efeito capilaridade exibe .umento de con<enlnlÇlo ulina na .uperli'cie arável. 00

efeitOl deletCrios deIIal< deposi\'Õ<S sIo manifeslao. afetando oeveramenl. li condições da

produtMdade awicola n:gionaI.
Nos lermo' propoSlOl, o Substitutivo-CAPR resol\1:. no um\'erlo du ire..

suscetí\'eis de sa1ini2ayio. as questões .atinentes ao imp3cto.dc novos projetos de irrigaçio.

Analopmemc. dispõe nonnas paR o financiamento de tais iniciativas. Também alsqura

de,tinaçIo de recunOl OIpecifieos para a prcvençlo da saJiniuçlo. hIo, lCtI1 lUblrair a

peculiaridade dos projetos de inIemsc 1O<ia1 predominante.
Ainda, no COIIleúdo do subsritutivo. transparece • propriedade de lO Wtcular i

concesslo da diotribuiçJo de àguas públícas os procedimenlos da anàIiIc de rio<o e da.

responsabilidade JécniQ. "para nunutcnçJo de condições Mnbicntais utisfJJórias na área do

projeto".

No Senado Federal oriJ:jnou-se o projeto de lei ora submetido ao exame da

Camimo de Der... do COMnmidor. 1\1.., Amhiente e Minorai•. A iniciam" do noI1re Senador
Jutah)· l\Jaaalhks buIoa".. ent!o. remédio par. • Creo<:eot< ameaça da salinizaçlo de IOlos

agriculta\W brasileiroo. pelo UIO inadequado da irrigaçJo. Na origem. a matéria pretendi.

acrescentar dispooitivos i Lei n' 6.938. de 19111. que dispõe lObre a PoIírica Nacional do Meio

Ambialh:. A propuRl;io. a pm-lir do c:umC' prlJmoviJu pela Comis~1J d-: Assuntos Soc~ii do .

Sena~~ federal e na forma do Subctiruuvo do Reator. foi iprOV.ada como ,aheri~~o.à Lei nll 6.662
de 1979. que "dispõe: IObre a P_Xacional de Inigaçlo e dá outr.. pro\idén,w".

Ni Cômara dos Deputados. nos lermos da Resolt>;io 1091. a matériaji foi

objeto de exame pela Corniodo de Ajriçullllra e Política Rllr.~ devendo. ainda. '!CI' ,"bmetida i

.preciaçlo dai C~ de Def... do COIlSUrni;!M. Meio Ambiente e Minorais; e de
Consrituiçlo e JUIriça. do Kodoçio.

No imbito da Comiuio de Ilgricultura e Política Rural (primeira de mérito~

.... 20 de ..Ic:mbru de 1993, u RoIalur, nubR: Do:pullldo JORGE KHOl'RY. proferiu Wlu pela

'J'"l'-..;Jo do PL 1.516191, na fonna de subotitulivo. Tal indicaçIo foi "J'I'""ada, por lIIlaIIimi<bde,
pela ComissIo, em 24 de novembro de 1993. Origina''f daí o Subsriluti\'O-CiIPR.
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PROJETO DE LEI N" I. _MI

(TexlO final)

Altera a Lá n' 6.662. de 25 de junho de 1979.
que "dispõe sobre a PoIitiea Nacional de Irrigaçlo.
e dá ou.ru providõnciu".

o CONGRESSO NACIONAL decnla:

Art. I" O an. 11 da Lá n' 6662. de 25 de junho de 1979. pusa a vigorar
com a oesuinte redIçIo:

"Art. 11. O Poder Executivo concederi filWlCÍlJllelltos ou estabelecera
linhas de CTédito 101 projetos de irrigaçlo que vierem a execu.ados por
iniciativa de einpresu privadas. cooperativas e produt runis isolados.
observadu as seguint.. condições:

I - observincia, nos respectivos projetos. de cri.erios e padrões tecnicos
definidos por órgIo público competente.

fi - c!eJtinaçlo de recursos esepecificos ao estudo do risco de salinizaçio
do solo e • sui prevençlo

~ I' O Poder Execu.ivo estabelec<ri Iimi.es. acima.~s quais sera
obriga.ória aoprovaçio dos projetos por órgIo público especializado.

§ 2" FICA vedado o inicio de novos projetos de irrigaçlo. elO ir...
SUSCÔtivás de salinizaçio. enquanto nIo forem concluidos os estudos e as
ações previ... neste anigo".

Art. 2" O ano 14 da Lá n' 6.662. de 25 de junho de 1979. púsa VÍJIOI&r com
a oesuinte redIçio:

"Art. 14 As ireis dos projetos de in.eresse social predominante serio
preterencl&1mente dividídu em lotes rimlliarcslt

•

Art. 3' A Lá .. 6.662. de 25 de junho de 1979, pasaa a vigorar com mais um
arril". que t<ri o .. 23. com a JCBUinte redaçio. remmerando-se o llUI1e OI JUbseqilentes:

AR. 23 A conceuIo ou a l'llorizaçlo de dittribuiçIo de ...... púI>Iíeu,
para fiIII de irripçIo e atividades~ da,oqdlri. nocessariamente
do~ .. seauintes condiçaes;

I - lpRIOIQÇIo de anilise de risco de saIiIizaçIo do solo, com prevido
de 1IlOlÔl1lllll)Olll0 OOrante a operaçIo do projeto executado na reaiIo do
Mllli-írido 1lllIdeoliIlo;

D - idontific:açIo de um responsivel .écnico pelo projeto de inipçlo a
- 1IlIIlI!ÍO, .... cada loIa, pela opIicaçio de ftnilizantes a apolóxicoa na
Iavoun, oo.vada a lelislaçlo peninente. e pela _ençIo de condições
ambientais lIliJ&tórias na ira do projeto."

Art. 4' Esta Lá 0IIItI em vi..... na data de ... puI>IicaçIo.

Art. 5' Revopm-se ..di~Im comirio.

Sala daC~. 26 de abril de 1995

?~I2e!'C?~,R d5A-
g)MISSÃO DE CONsmuICÃO E JUSTIÇA E DE !EDACÃO

I. RELATÓRIO

o presente projeto de lei. originário do Senado Federal. tem por
finalidade introduzir modificações na Lei rf 6662. de 1979, que "dispõe sobre a Politica

Nacional de Irrigação e di outras providências".

A Càmara dos Deputa.dos. procedendo como Càmara revisora.

submeteuooO 1.0 crivo da Comissào de Agricultura e Política Rural. bem assim da Comissio
de Defesa do Consumidor. Meio Ambiente e ~1inorias

Na primeira dessas Comissões. .endo como Relator do proje.o o

Deputado JORGE KHOURY, foi·lhe oferecido Substi.utivo, aprovado por unanimidade

na Sessão de 24 de novembro de 1993, na segunda. o Substitutivo foi igualmente ap:ovado
por unanimidade, nos termos do parecer do Relator, Deputado SALOMÃO CRUZ. em 26

de abril de 1995. acrescido, porém, de Subemenda

A proposição em tela contem disposições sobre irrigaçio e risco de

saJinização do solo e sua prevenção, distribuição de águas públicas e aplicaçio de

fertilizantes e agrotóxicos na. lavoura. alem de prever a identificação de responsàvcl tecnico

pelo projeto de irrigaçio e seu manejo e pela manutenção de condições ambientais
satisfatórias na ârea do projeto

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE

REDAÇÃO é instada a pronunciar... sobre o "texto final" do projeto, que engloba o

Substitutivo da CAPR e Subemenda da CDCMAM.

Éore1atório.

n - VOTO DO RELATOR

O ar! 32, inciso 11I, alin.. i, do diploma regimental desta Casa

coloca na esfera de atuaçio desta Comissio o exame das proposições sob os aspectos

constitucional. legal. juridico. regimental e de boa técnica legislativa.

Incluí·se na competência privativa da Uniio legislar ~bre águas e

nas competências comum e concorrente proteger o meio ambiente e legislar sobre a. defesa
do solo, respectivamente (arts 22, IV, 23, VI e 24, VI, da C.F.).

Os assuntos tratados na. proposiçio 510. pois. peninentes
competência legislativa da União e, por conseguinte. do Congresso Nacional,

Além disso, emanifesta a legitimidade da iniciativa concorrente, a.
te.:>r do disposto do QWJ! do ano 61 da Carta Pabtica. não merecendo reparos a técnica
legislativa empregada no projeto.

Diante do exposto. votamos pela admissibilidade do Projeto de Lei
nO 1.586, de 1991, nos termos do Substitutivo e Subemenda ji aprovados anteriormente
nas Comissões precedentes.

Pl1Clfl0 [)[ L[I N' 1.586-8/91

Nos Ilrmos do 11I1119, ClIIlA, I, do Regimenlo k\lemo do ~rnD!0 dos DrpiJodos,
olerodo pek 11I1 I', I, do Rrso!u\110 n' 10/91, oSI. PrP!idrnle drlerminoo Oober\uro - e di'u1goçoo ~ Ordem do Oio
dos Comí!llbeS - ile prOIO po!o OJlII!lel\lo\tó de tmeflOOI °pa<!' tIe 26 105 I 95, pc< tir,to !l!S!lle>. [sqolooo
o prOID, nO: loram 1!t!bidOS emenda; DO projelo

Sala da Comissio, em"Ode oi> d~C

0{/Ú:/f

DePU"dO~DO
Relator

:nE- PARECER DA CoMISsAo

Solo do Comissao. EIt O6 de junho

// ... ""
i. '_L"1:' <-J- (;.

5l:RGIO SAlI0,IJ:l C. ()[ Alll!lDt
Ser:t!IOrlo

dE 1995. A Comisslo de Consti tuiçlo e JustiÇà e de Re_

daç~o, em reunao ordinár 11 re.lizada hoJe, opinou unanime_

mente pela constltuc1ol'\aHdade, juridicidade e Hcnicl legll'.

l.tiva do Projeto de Lei nO 1. 585-8/91, do Substitutivo da

Comisslo de Agricultura e POUtlCl Rural e da Subemonda da

ComissRo de oefe.. do Consumidor, Meio-Ambiente e MinorilS,

nos termos do parecer do Relator. Deputado Ant~nio Geraldo,
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PROJETO DE LEI N° 2.542-C, DE 1992
(Do Sr. Valdenor Guedes)

Dispõe sobre a responsabilidade pelo paqamento da remuneração,
proventos e pensões referentes aos servidores militares dos
extintos Territórios do Amapá e Roraima e dá outras providincias.

(Às comissões de Defesa Nacional: de Trabalho, de Administração e
Serviço PUblico: de Finanças e Tributação; e de constituiçio e
Justiça e de Redação (art. 54) - Art. 24, 11)

80llAaIO

I - Projeto inicial

11 -"Na Coaissão de Dafesa Nacional:
- terao de recebi..nto de emenda.
- parecer do relator
- parecer da Coaissio

111 - Na Coaissio de Trabalho, d. Administração e Serviço Público:
- tenlllt de recabiaento de emenda.
- parecer do relator
- parecer ela Coaisaio

IV - Na Coai••ao de Finança. e TributaçAo:
- terao de recabi..nto de ...nda.
- parecer do relator
- ...neIa oferecida pelo relatar
- parecer da COIIiasio
- eaanda adotada pala coai..ao

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

de 1995Sala da

Roberto Magalhles - Presidente, Nestor Duarte
e Zulai~ Cobra - Vice-Presidentes, Benedito de Lira, Boni
fácio de Andrada, Cláudio Cajado, Jair Siqueira, Ney Lopes,
Paes Landim, Rodrigues Palma, Vicente Cascione, Vilmar Ro
cha, Ary Kara, Edlnho Araújo, Gl1van Freire, Ivandro Cunha
Li~a, Jorge Wilson, Luiz Carlos Santos, '~icias Rir-:-- na_

nilo de Castro, Udson Bandeira, Eduardo Mascarenhas, Regis
de Oliveira, vicente Arruda,' Ady1sen- Motta, Gerson Peres,
Ibrahim Abi-Ackel, Jarbas Lima, Prisco Viana, H~lio Bicudo,
Jos~ Genoíno, Marcelo Déda, Milton Mendes, Paulo Delgado,
Marconi Perillo, ~nio Bacci, Matheus Schmidt, Francisco Ro
drigues, Alexandre Cardoso, Nilson Gibson, Aldo Arantes,
Ciro Nogueira, Jair Soares, Jo§ om~ Mestrinho, De Velasco
e Rommel Feij6.
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o CongressO Nle 101 ia I aI2,.eta:

Art. 1· Sio de responsabilidade da unilo
os encargos financeiros correspondentes a:

I _ remuneraçlo do pessoal optante da ati
va das Polícias Militares e dos Corpos de
Bombeiros dos extintos Territórios do Amapá
e Roraima. Que tiver ingressado naQuelas
corporaçOes até 3i de dezembro de i990;

11 proventos e penso.s referentes ao
pessoal de Que trata o inciso anterior

Parágrafo únicc Os r.ecursos financeiros
para a cobertura dos encargos de Que trata
o caput deste artigo serio transferidos pela
Uniio na forma prevista no art. 235. IX. da
Constituiçio Federal.

Art. 2a É facultado ao pessoal militar dos
extintos Terrltórios dv Amapá. Roraima OP-
tar pelos Quadros da Policia Militar e do
corpo de BombelroS doS respectivos Estados.

ParágrafO único. O pessoal militar nio op
tante formará Quadro em extinçio. integrado
à respectiva corporaçio.

Art. 3a O '~essoal militar nlo optante
continuará regido pelo Que dispõem a Lei na
6.652. de 30 de maio de 1979. e a Lei na
5.906. de 23 de julho de 1975.

Parágrafo único. AS normas de Que trata
o caput deste artigo aplicam-se ao pessoal
militar optante. até Que cada Estado. nos
limites de sua competincia. legisle a
respeito.

Art. .a A remuneraçlo. os proventos. as
pensOes referentes ao pessoal de QUe trata
esta lei serio revistos. na mesma proporçlo

e na mesma data. sempre QUe se ft!Odi ficar a
remuneraçio dos servidores públicos milita-

. res federa i s .

Art. 5a Esta lei entra em vigor na data de
sua publicaçio. retroagindo seus efeitos fi
nanceiros a 1& de outubro de 1991.

Art. &a Revogam-se as disposiçOes em
contrário.

""-t t f t ca;Io

Com a transformaçio constitucional dos
Ter.ritÓrios do Amapá e Roraima em Estados.
os servidores civis tiveram sua situaçlo de
\.'idamente definida por normas próprias: os
çptantes. mediante aplicaçio das normas es
pecíficas de cada Estado; os nio optantes.
mediante aplicaçio da 'Lei na 8.112. de i1 de
dezembro de i990. A aplicaçlo do disposto no
art. 235. IX. da Constituiçlo F~ral se deu
desde logo. aliviando os novos Estados dos

encargos financeiros com a remuneraçlo do
pessoal civil.

A sit~açio dos servidores militares dos
extintos Territórios. entretanto. continua
por ser definida. Nlo tendo hIIvidO disposi
çlo sobre o seu di rei to de operlo. gerou-se
um vaz i o legal Que os tem condenado ao UIII8
situaçio marginal. em termos remuneratórios.
Sem a condiçio legal de optar. passou-se a
entender nio se lhes apl icar o contido no
citado art. 235. IX. porque este se referi
ria expressamente aos optantes. Ficam os
servidores militares alcançados em sua remu
neraçio. uma veZ que. se nio pertencem mais
à Uniio. nlo se lheS aplica a legislaçlo fe
deral e. por outro lado. cada Estado nlo
dispOe de recursos bastantes. transferidos
pela Uniio. para fazer face aos reajustes
necessários para recompor o poder ~QUisitivo

de sua remuneraçio. A perdurar o atual QUa
dro de .ituaçio. as citadas corporaçOes mi
litares tendem à extinçio. Ressalte-se. ade
mais. a aflitiva condiçio dos inativos e
pensionistas. devido a esse impasse.

A situaçlo descrita. a par de evidentemen-.
te injusta. nio encontra antecedente Que a
justifiQue. PelO contrário. a ~ei Çomplemen
tar n& .1. de 22 de dazembro de 1981. que
dispOs sobre a criaçio do Estado de Rond6nia
<aplicável ao caso. nos termos do art. 1•. S

.:i&. do Ato da$ Dl.po.iço.s Constitucionals
Transit6rl~s); estabeleceu. com muito maior
ampli tude. que as despe.as com todos os .er
vidOres civis e militares do novo Estado se
riam de respon.abilidade da Uniio. por 10
(deZ) anos.

O projeto de lei ora apre.en.tadO tem em
vista. assim. restabelecer a eS.enc;al esta
bilidade func;onal para o exercicio da fun
çio de segurança Pública • cargo dessas
corporaço.s. Define a obrtgaçlo de transfe
rincta de recursos da Uni lo. referente ao
pessoal da ativa. inativos e pensionistas •
dá aos .ervidores militares o direito de op
çio e define a situaçlo funcional dos .ervi
dores militares optantes e nio optantes.

Por estas razo.s. po.-se o projeto de lei
em condiçOes de. sUbmetido ao exame dos no
bres pares. merecer seu apoio.

Sala das 5es.aas. 2& de fevereiro de 1892.
Deputado ValdenOr ~.

LEGISLAÇAo CITADA

CONSTITUIÇ10 DA REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL

.oooo ..

Tf'fULO IX
Das Dtspastea- canstttuct_t. Gerats

....................................................................................
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Art. 235. Nos dez primeiros anos da cria
çlo de Estado, s.rlo Observadas as segu1nt.s
normas básicas: '

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0,0.

o •••••••••• • ••••• •••••••••••••••••••••••• •

LEI Na 8.112. DE 11 DE'DEZEMBRO DE 1980'

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

IX _ s. o novo Estado for resultado da
transformaçlo de Tarritório F.deral. a
transfer6ncia de ancargos financ.iros da U
nl10 para pagamento dos s.rvidores optantes
QU. pert.nclam à Admlnistraçlo Fed.ral
ocorrera da s.gulnt. forma:

Dt"
servtdora
Autarqut.al
eleratl.

SObre O Regt.. &lUrfdtco dos
Pílbl tcos Ctvts da Untio. dai

• das Fundaç6e1 Públ tcal Fe-

.> no sexto ano de instalaçio. o Estado
assumirá vinte por cento dos .ncargos finan
c.iros para fazer fac. ao pagamento dos ser
vidores públicos. ficando ~inda o restante
sob a r.SPOnsab i 1idada da Un 110 ;

b) no sétimo ano. os encargos do Estado
serlo acr.scid~ de trinta por c.nto •• ·no
oitavo. dos restant.s cinqüenta por cento.

ATO DAS DIPOSIç6ES CONSTITUCIONAIS
TltANSnóRlAS

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

Art'. U. OS Te,.ritórios Fadarais de Rorai
ma e do A_pá sio transformados em Estados
Fadarados. ..ntidos s.us atuais limit.s
geográficOS.

.... ~ : .

I 2& Apl1calll-.. li transfOrNçlo e 1nstala
çlo dos Estados de Rora1_ e A.~ as no,..s
e cr1t'rios seguidos na cr1açio do Estado de
Rond6n1a. respeitado o disposto na Consti
tuiçlo e neste Ato.

.......•.•...••....•....•. 0/.: . '." .

LEI Na 5.806. DE 23 DE ~ULHO DE 1873

Df'" ...... a ri ....rllQlo .. baIlbef
roa .11 t ta"" do COr'po • IoIIbat roa do Dt s
trtto ' ....., •• eM outra ~fcllnctas.

LEI Na &.852. DE 30 DE MAIO DE 1876

DtSJ)6e -abre O E.tatuto dos poltcfats
.tltta"" das Polfcta. Mtltta,... dos T.r
rft6rtos ' .....f. do ..... ele Rond6nta

.• ele Itoraf_•• di outras provfcllnctal.

LEI COMPLEMENTAR Na .1. DE 22 DEZEMBRO DE 188'

Crfa O I.t.. ele "".ta • li outras
~1cllnctas.

COMISSÃO DE DE'ESA NACIONAL

T• ..., de Recebt..nto de E_ndas

P~!TO DE LEI Ng 2.542/82

Nos termos do art. 119. caput, I, do Regi
mento Interno da CAmara dos Deputados. alte
rado pelo art. ia, I. da ResoluçAo na 10/91.

O Sr. Pre.'dante dater~inoú a abertura _ e
d;vulgaçlo na OrdeM do Dia das Comi.sOes _
de prazo para apre••ntaçlo da .mendas. a
part;r da 27-3-92. por c;nco sessOes. Esgo
tado o prazo. nio fora. receb;das emendas ao
projeto .

Sala da' Comisslo, 27 da março de 1991.
Mercf lernerdes 'erretra, Secretar;a.

PARECER DA COMISSio DE DEFESA NACIONAL

J _ "'at6r10

A prOPOsiçlo em análi,•• da autoria do ;
lustra Deputado Valdenor Guedal. intenta

concede" aos ..rvtdor.. 11111 ttar.s dos extin
tos Territ6,,1ol do A-.pá • Rorai ... O dtr.ito
de opçio .ntr. r.tornar.. li sttuaçlo da s.r
vidor.s lIIil1tarel federais. lotados .. um
QUadro .... extinçlo. ou per...nae.r......rvido
r.1 111111ta"••••taduail. integrantel dos
QUadrOI da Polfcia Militar e do CorpO da
Bombeiros dos r.SPeCt1vos Estadol. A partir
do .xercfcio dassa apçio. a prooosta .stabe
lece as r.SPOnSabilidadeS da Unilo • dos Es
tados na alocaçio dos recurlol neces.ários
para fazer frente aOI .ncargol da remunera
çlo do pesloal da ativa. dos inativol e dos
penlion1stas.

E~ sua justificaçlo o nobre autor esclare
ce QUe seu proJ.to da 1.1 busca r•• tabelecer
a e.tabil idade funcional para o ex.rcfCiO da
funçlo da segurança pÚblica. al"" da corri
gir injustiça MOtivada por lacuna legal, no
que dlz r.speito aOI alP.ctos remunerató
rio•.

Cabe a esta COllttssio de Defesa Nacional
..ntfe.tar-s. sObre o ~rito do projeto, nos
te~1 do QU. di sp6a o ; nciso V do art. 32
CIO Regi ..nto Interno da CI..ra dos Depu
~adol.



·Art. 234. li vedado l Unilo. ctt ...ta ou
tncltret--.te. a._i.. , _ decorrlllcta da
c..taçlo de Estado. anca".. ""eren1:_ a
de.p.... c:aa pessoal tnattvo • COll'l encar
gos e amortiz.çe.. da dfvida int.rna ou
externa da admin1straçlo pUblica. inclu
sive d. indiret•.

•

IX _ se o novo Estado for r.sultado de
tran.formaçlo de Território F.deral. a
transfer'ncia de encargos financeiros da
Uniio para pagE Ento dOS .-rvtdores
optant.. QU. pertenci.m à Administraçio
Federal ocorrer' da .eguinte forma:

Art. 235.

Art. 3&. A. despe•••• at' o ex.rcfCio
de 1881. tnclusive, c:aa OS Hl'"Yt...... de
.. t ...t_ O .......0 úntco do al"'t. l' e
OS ...1s. 22 e 21 ae.t. let. s.rlo de r.s
POnsabi lidada da Uni lo.

Por relevante. r••ta-no. di.correr qu.nto
à QU.st~o orçamentári •• no QUe conc.rne ao.
enc.rgo. COlll de.pe••• ''à pe.soal.

A L.i CDmplementar n& 41/81 disp6e em seus
arts. 21 e 35 qu.:

·Art. 21. A responsabilidade pelo paga
mento aos tnativos e penstontst•• , exts
t.nte. na data de aprovaçlo doS quadro. e
t.bela. a QUe se r.fere o art. 18 de.ta
l.i .: C8tIr6 à Untlo•

~.ua vez•• Constituiçlo da 1'S' tr.z
eM .eu .rt. 234 e no inci.o IX do .rt. 235
qu.:

14. Os T.rritÓriOS F.derais de
e do Amapá sio transformados em

FaderadOs. mantidos s.us atuais
geográfiCos.

·Art.
Roraima
Estados
1 i mi tes

t· 2& Aplicam-se à transformaçio • ins
talaçlo dos Estados de Roraima e Amapá a.
normas e crit'rios s.guidos na criaçlo do
Estado de Rond6nia • .-..pettado o dtsposto
na Constttut;lo e neste .to.

(Os grifos slo no••os.)

·Art. 1~. Serio PO.to. à disPO.tçlo do
Gov.rno do E.t.dO•...• os ••rvidor•• pÚ-

. bl1co. nomeado. ou adlltttidOs at' a data
da v i glnct. da Lei nA 5. 550. de 5 de Ju
lho de 1878•• eM .x.rcfCio • 3i de de
Zelllbro de ilii ...

p...ágr.fo único. O Gov.rnador do E.taô:l
... prOCederá•••eu jufzo. medi.nte op
çlo do. i nt.r••••do.. .0 .nqu.dr.mento
do•••rvidore. PO.to. à .u. diSPO.içlo ...

Art. 18. OS s.rvi dores nlo .nQU.dr.do.na forme do parágr.fo único do artigo .n
t.rior serio incluh~o... quadro ou tabe
la em .xttnçio ...•

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

11 _ no toc.nt••0 •••rvidore. _ilitar•• :

·Art. ·22. O pes.oal .ilit.r da Policia
Milit.r ·-Cid T...ritório....... Feder.1 de
Rond6ni. pas..... a conItttut ... Polici~

Mil i t.r do Estado de Ror'ld6ni.. ..segura
do. o. seu. dir.ito•• v.ntagen•.

P.rágrafo único. Ao pe••oal militar de
que trata .st. artigo .plica-•• a legis
l.çlo federal pertinente. at' QU. o Esta
do. nO. li ..it•• de .u. competlncia legi.
1. a r.sPeito•...•
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11 _ Voto do Relato.. Depr"nde-s.. de iMdiato. QU. a L.i COf'Il-
plementar nA 41/81 dá tr~tamento dif.r.ncia
do para o•••rvidor•• federais c1vi•• mili
tar.~ do••xtinto. T.rritório. u~ v.z que
conC.de ao. primeiro. o dir.ito da opçlo de
tornarem-s. ou nlo ••rvidor.. ..tadUais ao
passo que .nquadra. .uta.att~te, o•••r
vidor•• militar•• como ••rvidor••••tadUai •.
Tal tratamento' compreen.iv.l por uma QUe._
tio de lotaçlo adMini.trativa. ~ PO•• iv.l
lotar-s. s.rvidor.. federais civi. do••x
T.rritÓrio. eM Órglo. de adMtni.traçlo fede
ral. con.titUindo-•• quadro ...xt1nçlo.
Is.o nlo , PO.sfv.l p.r. o. integránt.. da.
Policiais Militar••• do. Corpo. de I~i
roa Miltt.r•• em fac. de nlo .xi.tir u.a Po
lfci. Militar ou Corpo de Bombeiro Militar
Feder.l. Assim. nlo hj Utna .ntidade .dM1nt.
trativa na. QUais ••rvidor•• federais mili
t.r•• do••x-T.rritóriO. pude......r lota
do•• con.tituindo quadro ...xtinçlo. E••• a
r.zlo pel. qu.l pr.vl a l.i trat nto dif.-
r.nciado nIo cOIIC.delldo aos .0 tt o dt-
retto de~.

Para podarmos faz.r uma análisa da pras.n
ta proposiçio faz-s. necassário r.portarmo
nos às normas l.gais Qua det.rminaram • r.
gulamentaram a criaçio dos Estados de Rorai
ma • Amapá.

As.im. no art. 14 e seus parágrafos do Ato
das Disposiçeas Constitucionais Transitó
rias. temos que:

§ ,. A instalaçio dos EstadOS dar-se-á com
a possa dos governadores alei tos em 1110.

AS normas. crtt'rio. QUe reger.m a cria
çlo do Estado de Rondtlni a slo a. cont i das na
Lei Complementar nA 41, de 22 de deZembro d.
1881. qu•.. no. seu. disPO.itivo. aplicáveis
ao. servidor.s pÚbliCO•••t.bel.ce que:

I _ no toc.nf••o ••rvidor cfvil:
.-

(O.· grifo•.•lo no••o•. ) (Os grifos slo no••os.
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AQUi .ncont~a-s. a p~incipal dif.rença .n
tr. o tratamento dispensado ao. .~

T.~~itó~ios do Acr•• de Rond6nia • o dis
pen.ado aos atuais !etadOs do Amep' • de
Ro~aima.

Tanto na cl"iaçlo do Estado do Acr., ~nj.nto

na cl"iaçio do Estado de Rond6ni., a unilo
assumiu. po~ pe~iodo de tempo determinado,
no caso de Rond6nia. os .nc.l"go. decorl".nt.s
do custeio dos s.rvidores, civts • miltt.
I"es, QU•• à épac. de instalaçlo dos novos
'Est.dOS. p.~tencessem .0 Quadro do. servidO
~e. f.derais doa ex-Território. e, em
carát.r definitivo, o cust.io dos inativos 5
pensionista•.

No entanto, o me.1IlO nlo ocorreu com r.'a
çlo aos Estados do "JIlapj e de Rora1..... re
daçlo dada.o art. 23. v.da • Unilo ••SUMir
.ncl~gos com o pes.oal inativo. o t.~to do
inciso IX do .rt. 235 da Carta Magn••stab.
1ece cond1ç6es especificas no QUe d1z res
p.lto ao cust.io. p.,. Unl10, do' servtdores
aptantes, o Que nio é o c••o do. ..rvido~.s

mi1itar.s.

Com r.speito .os lna1ivo., , flagrante a
injust1ça cometida contra o. novos Estados.
ParI car.cter1zé-la. basta que lembr~s QUe
a unilo impingiu aos Est.doS o 6nus de cus
tearem um ••rvidOr inativo QU. foi seu dU
~ant•• tot.,idad. ou • maior p.rt. do p.
~iOdo ~ s.rviço .tivo. Além disso, criou-s.
com. redaçlo do caput do .rt. 23. um. inco
arincla f.ctua1. Como O t.xto nio menciona
os penSlonista~ enquanto est1ver vivo o i
nativo recebe P.,o. Estado, apÓs sua mo~t.

s.u. dePendent.s 1ega1s pa••am a receber
pela Unl.o.

V. com r.'.çlo l que.tlo doS ••rvidOr••
optant•• , nlo houv•••• o t.xto constltucio
nal adjetivado restritiva..nt. o termo ·ser
vldore.·, com a QU.,i~ic.çlo ·optante.·, .s
ltariam abrang1dOs tOdo. os servldOres' esta
duais _ c1vi. e at11tar•• _ que pertence.
sem, anterlormente. l adM1nlstraçlo federal.
como servtdOres federais dos Terrttórlos. Em
assi. o tendo f.lto, aos'.!lttare. apllca-se
o disposto no art. 35 da L.i CompleMentar na
.1/81 que como vlmos e.tabelec••er da Unilo
a r.spansab111dade pelo paga.."to daa serv1
dor.s de que trata. o art. 22 da ref.r1da
lei complementar. R.sta-nos apenas uma dúvi
da, s. a obrlgaçlo da Untlo .xttngue-s••0
flna1 de i991. como literalmente esté e~

pre.so no art. 36. ou .e ela dura por dez
anos., o QU••sté de acordo com o objetivo dO
leg1s1adOr a Le1 Complementar na .1 , de
i981.

O.ftnidO O QUadro legal pertinante .0 te
ma. passaremos â apreciaçlo do projeto.

Em seu art. 1- a proposlçlo faz referlncia
a s.rvldore. m11itares opt.ntes das PoliCia.
Militar••• doS Corpas de Bomb.lros Milita
res, ingr.ssos naQu.las corporaç6es até 31

de dezemb~o de i990•• aos inativos. pen
sionist.s d.ssas duas co~poraçOes. at~ibuin

do à unilo os .ncargos financeiros dos seus
custeios.

Em nosso .ntendimento. o p~etendido pelo
texto do a~tigo está em discordAneia, com o
QU. estabelece a Lei Complementar na .1/81 e
a L.i Maio~.

Com efeito. nio ext.te a situaçio de se~

vido~es mi1ita~es optantes. como já escla~.

cemos .m nossa abo~dag.m inicial. e. po~

conseguint•. nio pode s.~ feita ~.fe~'ncia a
uma situaçio 1nex1st.nt.s. Po~ sua.v.z. com
relaçlo aos inat1vos.•xist. a vedaçlo cons
t1~~c10na' .xp~essa no a~t. 23. d~ Ca~ta

Magn...

Em seu a~t. 2a o ilust~. auto~ busca c~ia~

o ·d1~eito d. opçlo· pa~a o pessoal militar
dos extintos Ter~itórtos do ..mapé • de Ro
~aima • .gerando um "fato novo·. .nQUadrando
os nlo-optant.s ~ um QUadro em e~tinç60.

Além de criar entidade. inex1stentes _ a
Polícia Ml1itar • o Co~po de 8ombe1~0. Mi1i
ta~e. Federais. ainda QUe estas venham a
.xt1ngüirem-.e com o t.mpo _D .rtigo apre
s.nta outro. pontos qu••tiOnáV.'S. Quais
s.jam:

I tenta IIlOdlficar di.PO.itivos da lei
complem.nta~ .través de 1.1 ordlná~i•. com o
ag~avante de QUe •••• let compl.menta~ já
t.ve sua eficácia no tempo. O Estado d. Ron
d6nia. crtado aegundo a. normas preconizadas
na lei. já .xiste "' dez anos. Assim. nio hé
como mod1ficar a lei para atende~ .os Esta
doS do "mapé e de Ro~atma se esta modifica
çlo nio se aplicou ao Estado de Rond6nta.
Até ,.smo. em re1açlo ao. Estado' do 'Amapá e
de Ro~atma. em algun. doS seus disposittvos
• ,.i j' .e .fettvou. o que , o caso dos Po
11ciais Ml1itare. e Bomceiro. Milita~.s em
cujos QUadro. encont~am-se lotados os servi
do~e. militare. do. e~-Ter~1tó~10.: •

11 _ como con.eQOtncia do item anter10~.

em s. t~atando de Polícia. Mtlitar.s e Cor-
po. de Bombetros Mtlttare. ltmtta-se a COM
pet'nci. legi.'ativa da Unilo apena. l~ r~r
ma. gerai. de organizaçlo. ef.ttvos. mate
rial bélico. garantia•• convocaçlo. mobili
zaçlo (art. 22. inciso XXI. da Carta Magna'
Nio enQuad~a-se o p~ojeto em an" tse de..• ~o
d•••• 1im1t.çlo uma vez que pretende esta~~

1.eer nOrmas .sp.cificas pa~a parcela dos
ef.t1vos da. duas corPO~aç6es. no. Estados
do Amapá • Ro~aima. o Que é competlncia ~.
servadados Estados (art. 25. § la. da CF).
d.nt~o das 1imitaçOes constitucionai •.

Os al"ts. 3a••-. 5- do projeto de lei.
como co~olál"tos dos arts. 1a • 2a • sofr.m as
mesmas rest~lç&e. já .presentada. ante~tor

ment•.

Da análise detalhada QU. fizemos de toda a
Quastlo fica-nos c1a~0 QU. houve um trata-
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menta diferenciado, quando da crtaçio do.
Estados de Roraima e do Amapá. em relaçio
aos Estados de Rond6nia e Acre. com reper
cuss6es s.nsív.is para as finanças desses
Estados • com geraçlo de injustiças. tanto
para os servidores militar.s desses ex·
Territórios. Quanto para os inativos. civis
e militar.s.

E. portanto. mais do que justificável e
nobre a iniciativa do Deputado Vald.nor Gue
deS em defesa doS interessados d.sse segmen
to na busca da justiça social.

Parece-nos. no entanto. inadequadOS o ins
trumento e o objeto da açio. O nó górdio da
Qu.stio nió é a .xistincia ou nio do dir.ito
de opçio para os servidores militares mas
sim a possibilidade de Que os custeios, pela
·Uniio. dos encargos com pessoal, a partir de
1992. restrinja-se a apenas os .ervldo~.

optant.....xistine1a de uma vedeçio'cons
tituc10nal do custeio dos inativos. Entende
mos. s.lvo melhor Juízo. qu. • qu••tlo .e
r.solv.ria .tr.vés de uma proposta de emenda
t' c~t~utçlo QUe des•••0 ~t o .rt. 23C
• ao texto ao inci.o IX do .rt. 235 a .e
D'it nte r'edaçlo:

. -Art. 234. ~ v.dado t untlo. direta OU
", i nc:Ii ,.t...nte. .S.UMi r. 8111 deCorrinci. da
~ criaçlo de Estado. os .ncargo. e .morti

z.çl5es da dfv i da t nterna OU .... externa da
adnlintstraçlo p(lbl1ca. tnclu.tve da tnc:lt-
ret.. '

- --- . -
IX _.e o novo Estado ~lta~ de

tr.nsformeçlo de r.rrtt6rto feder.l ••
tr.nsferinci. de recursos pel. UniAo.
p.r. f.zer fac••os .nc.r&os financeiros
decorr.nte. do pagamento dos serYldD
rei QUe pertenci.m à Adnllnlstr.çlo fede
ral. ocorr.rá da seguinte forma:-

Em face do exposto. voto pel. rejelçio
deste Proj.to de L.i na 2.542/82.

S.l. da Comisslo. 29 de junho de 1992. _
Deput.do ,ibto ..t~ll". Relator.

III _ P.rece~ da ca.t••1o

A COIllis.io de Def.sa Nacional. em rauniio
ordtnár\. r.aliz.da hoj•• r.j.itou unanime
mente o Projeto de L.i nA 2.5.2/82. nos t.r
mos do parec.r do r.la tor .

Estiveram pr•••nt•• os Senhor•• Deputado.:
José Augusto Curvo. Pr•• 'dent.: Nelson Bor
n1.r • Aldir Cabral. Vice-President.s: Abe
lardo Lupion. Roberto Magalnl.s. AntOnio de
J.sus. Et.valda Gr.s.i de Menez.s. Fábio
Meir.ll.s. F.rnando Carr1on.· Hélio Btcudo.
M.uro lorges. C.rrion Junior. J.ir lol.ona
ro. Ribeiro T.v.r••• orl.ndo bezerra e Wil
son Müll.r.

5.,. da COMi.slo. 21 de .gosto de 1882.
Deputado~ Augusto turvo, Pr.sident. _
Deputado Pibfo ..t~ll", Relator.

COMISsAo DE TRABALHO. DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PúBLICO

TERMO DE RECEBIMENTO DE 'EMENDAS

P~ETO DE LEI XI 2.S42-ã/92

Noa·t.moa do arl 119.. caput.. I.. do Regimento Interno da Clmara

doa Deputed08.. alterado pelo arte li.. I.. da Retoluçlo nl 10191 .. O Sr. Presidente

determinou a abertwa • e dM.IIgaçlo na Ordem do Dia daa Corráa8ea • de prazo

para••açlo de emendai.. a parS de 18105193.. por cinco aelaBeI. Esgotado

o prazo.. nIo foram receb4dM emendaI'ao proieto-

Sala da Comiaslo.. em 25 de maio·de 1993.
()j)~.oo-' .

T.~~"de Akneida

Secret*ia-
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COla. eatas razôes, propõe o Relator a

aprovação do Projeto de Lei nO 2.542, de 1992.
~ CQIII1do U "p,!!m. DI AQMIIIIZ"C'" I auvlço pOILrco

flIlJIIU1I- r-

1- ULU6uo Sala da Coaissão, em ..;·í de. :... f, de 199'.

Sala da Comissão, em 19 de maio de 1994 •

--=- 1·' ~~:,

Deputad;;" JAIR BOLSONARO

RelatoJ;'

:.u:r: - PARECER DA COMISSÃO

Estiveram presentes 08 senhores Deputados Paulo Rocha,
Presidente, Marv.l Pimenta, Vice-Presidente, Carloll Alberto
Campista, Chico Vigilante, Ernesto Gradella, Jabes Ribeiro,
Jair BoIsonaro, Maria Laura, Maria Luiza Fontenelle, Hauri
S6~gio, Paulo PaU., Waldomiro Fioravante, Eliaa Murad, Eraldo
Tr~ndade, José Carloll Sabóia" Roberto Valadio, Socorro Go_s,
Zaire Rezende e Zila Bezerra.

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento Interno

da Câmara dos Deputados, alterado pelo art. 19, I, da Resolução n9 10

de 1991, o Sr. presidente determinou a abertura e divulgação na Ordem

do Dia das Comissões de prazo para a.presentação de emendas, a par

tir de 25 /04..95 , por cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram

recebidas emendas ao.projeto.

.. Serviço
APROVOU,

terDOs do

-:::0 ~,..:...
Deputado JAIR BOLSC*JUlO

Relator

Ul~) ,_
~Presidente ;

A Co.i.são de Trabalho, de Adminil!tração
Piíblico, e. reunião ordin6.ria realizada hoje,
unant-..nte, o Projeto de Lei n Q 2.542-A/92, nOI!
parecer do Relator.

COMISS1l0 DE FINANÇAS E TRIBUTAçAO

TERMO DE: RECEBmE:NTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N9 2.542-B/92

Em sua justificativa, o Ilustre autor leabra

que, coa a transformaçào conatitucional do. Territ6rios do

AJlapA • RoraiJla ell novos Estadoa, os .ervidores civis tiver••

sua aituaçio clar_nte definida, o "SIlO nio ocorrendo com
os .ervidor.. militar... Ao contrArio dali civis, ao.

81litarell nio fo'i dado o direito de opçio para pa••ar a

integrar ou nio o. quadro. ,dos novo. E.tado.. O vazio legal

antlo gerado, •• de.favor do. servidores militare., condenou

os a ~ si·tuaçio aarglnal, em terJnOs remuneratórios: nio

pertence. _is l Uniio, nào se lhes aplicando a legislação

federal,. e, por outro lado, os Estados nio dispõe. d.

recurso. bastant.. ao. reajuBteB n.c••s6rios para r ••ponder à

perda do valor aquisitivo de sua rellUneraçio. A perdurar tal

.ituaçio, lell1bra o Ilustre autor, as citadas corporações

militares tende. à extinçio. ResBalta, final_nte, que a

proposiçio vell restabelecer a essencial estabilidade

funcional para o exercicio da funçAo de Bequrança p6blica, da

,responsabilidade deasas corporações.

o Projeto de Lei nO 2.542192 atribui l Uniio

li. r ••pon.abilidAd~ pelo. encargos financeiros corr.~ndente.

.. reauneraçi.o do pesaoal optante da ativa da. Polici....

Militar.. • doa Corpo. 'de Bombeiros doa extintos Territ6rios
do Au.p6. • RoraiN, bem CQIDO ao. proventó. e pensões
referent.... 18.1. pesaoal {art. lD), detera1nando a forJU de
tran.farAneia de•••s encargos pela União (art. lQ·, pari,grafo
'6n1co). Za .eu art. 2a , faculta "quel. pe••oal .ilitar a
opção pelo. quadros da polícia Militar e do Corpo de

Bollbeiro.' do respectivo Estado, determinando que o pe••oal

MO optante integrarA quadro eM extinção (art. 2a , p.rA~r"fo
11n1co) • continuarA regido pelas normas eatatutAriaa e

re:aunerat6ri.. aplic6vei., quando da criaçio do. Estados

(art. 311), at' que cada Estado legisle a respeito (art. 311,

parigrAfo 6nico). Mo Art. 4 11 , deterJIina a revisio da

r.-uneraçio, provento. 9' pensões aludidos, na ..... proporçio

e na _s_ data, sempre que se modificar a reauneraçio doa

••rvidore. pl1blicos militar.s federais.

Sala da Comissão, em 4 de maio de 1995.

A Co.issão de Defesa Nacional manifeatou-lIe
..nanil;te_nte pela rejeição do projeto.

No prazo regimental, nio for.. recebida.

e.nelas A proposiçio sob êXaftMit.

~
secretária

II - VInIl DO RELATOR

regularização

A

da

questão

situação

do direito de opção e da

remuneratória dos servidores
;i>/J J2é.eC""- .D;r

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRlBUTACÃO

militares dos extintos Territórios do Amap.i e Roraima,

incluindo-se St!U8 inativos e pênsionistas, deve conBtituir-se

em mat6ria da maia especial atenção, pelos aspect.os de

justiça que encerra. De fato, as circunstâncias em que se

insera revelam verdadeira afronta ao principio constitucional

de igualdade perante a lei: enquanto se concede ao servidor

civil dos extinto. Territórios o direit~ de opção, condena-se

o "eu correlato militar, inapelavelmente, a integrar oa

quadro. dos novo. Eatadol!l. Ao despropósito do desrespeito ao

principio constitucional, somam-se efeitos perversos a

alcançar subjetivamente cada um desses servidores, no que

respeita à situação remuneratória. Coma não optantes, os

servidorea militares não são alcançados pelo disposto no art.

235, IX, da constituição a, de outro lado, os EBttldos nio

contalA coa o apoio de recursos federais para fazer face ao.

esaenciais reajustes de remuneraçio, proventos e pensões. A

propollição é, portanto, justa e .necessária, vindo, ainda que

tardiamente, corriqir situação de evidente injustiça.

I- RIUTÓRIO

o presente projeto de lei, de autoria do ilustre Deputado Valdenor
Gued~ pretende atribuir li Unilo a responsabilidade dos encargos financeiros relarivos i.
remuneraçlo do pessoal optante da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros dos extintos
Territórios do Amlpi. e Roraima. bem como dos proventos e pensões referentes a esse
pessoal, com ingresso'até 31 de dezembro de 1990,

o projeto objetiva, também. determinar que esses encargos serio
transferidos gradualmente para os ex·Territórios. na forma prevista no art. 235. inc. IX, da
Constituiçio Federal. e estabelecer normas para a opçio de pessoal e para a revisio da

remuneraçio. proventos e pensões. Por fim. é estabelecida., no art. S8, uma regra de
vigência que faz os efeitos financeiros da implementação da lei retroagirem a .- de outubro
de 1991

Justifica o'Autor que. diante de um vazio legal. o pessoal da Policia

Militar e do Corpo de Bombeiros dos referidos ex·Tenitórios Dia teve o direito de opç1~
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pela administraçio estadual ou federal, assegurado pela Constituiçio a todos os servi~ores

civis destes Territórios.

A matéria foi distribuida para a Comissio de Defesa Nacional, que
opinou pela rejeiçio do projeto, para a Comissio de Trabalbo, de AdminiJlraçio e Serviço
Público, que deu parecer pela aprovaçio, para a Comissio de Finanças e Tributaçio, que
deve pronunciar.se quanto li. adequaçio financeira e orçamentária e quanto 10 mérito da
proposta, e para a Comissio de Constituiçio e Justiça e de Redaçio. Esgotado o prazo
regimental de cinco sessões, nio foram apresentadas emendas.

fi· VOTO DO RELATOR

Sobre a adequaçio com os instrumentos legais pertinentes (PPA,
LDO e Lei Orçamentária Anual), cabem as seguintes colUiderações:

a) relativamente ao Plano Plurianual (Lei n' 8.446, de 21 de julbo
de 1992), a matéria constante do presente projeto é estranha ao seu conteúdo. o que

.isnifica, portanto, que nio há inadequaçio possível;

b) no que conceme à Lei de Diretrizes Orçamentáriu (Lei n·

8.931, de 22 de setembro de (994), em que pese a restriçio r.lativa i.o despesas d. pessoal,

imposta pelo art. 53 deste instrumento normativo. há de se salientar que. ressalvada a parte
da redaçio do art. se do projeto. que dispõe sobre a retroatividade dos efeitos financeiros

da aplicaçio da le~ a matéria que ora se vota nio acarreta aumento d. despesa, de vez que
os servidores referidos no art. 10 e seus incisos já recebem. SUIS remunerações. proventos e
pensões por meio d. r.p..... da Uniio para os novos Estados, nos termos do art. 23S, da
Constituiçio Fed.raI;

c) quanto â adequaçio ao Orçamento Anual (Lei n' 8.980, d. 19

d. janeiro d. 1995), existe dotaçio orçamentâria colUignada na Lei de Meios do exercicio,
cuja a1ocaçio .ncontra-se na PrograrDaçio d. Trabalbo constant. das "Transferências a

Estados, Distrito Federal • Municipios - Recursos sob SuperviJio do Ministério da
Fazenda", nas subatividad.s de códigos. titulos seguintes:

Clauilltaçio FuacíoaaJ.Prozramitica Título S.batívidad.
03.008.0031.2212.0007 Extinto Território do Amapi

p3.ooS.oo31.2212.ooo8 Extinto Território d. Roraima
IS.082.Q49S.2213.ooo3 Pgto. d.lnadvos • Pensionistu • Amai>á
IS.0S2.049S.2213.oooS Pgto. delnadvos • Pensionistas - Roraima

Suprima-se, do art. S· a expressão "retroagindo seus efeitos
fiunceiros a 1· de Outubro de 1991", ficando o dispositivo com a seguinte
~;

,"Art, S· Esta lei entra em vigor na data da. sua
publicação."

SaladaComissão,em 6 de &Uff'M de ''1'15·

~o..;,~~
Relator

J1]:.- PARECER DA COMISSÃO

A CoJÚ••io de Finanças e Tributaçip, _ reuniio
ordinttia realizada hoje, concluiu, unanimemente, pela adequaçio
financeira e orç_nt6.ria a, no m6rito, pela aprovaçio, coa
_nda, do Projeto da Lei n" 2.542/92, nos termos do puecer do
relator.

E'&tiveru presentes O. Senhores Deputado. Gon:l'ag.
Mota, Pre.ident.~ Hue•• De•• e Max RollellJllann, Vlce-Pr••idente.1
II:dinbo 11.., Gecldel Vieira LiJIla, Gerlll4J10 Riqotto, He"..a

Parcianello, Ho..ro Oguido, Luis 'Robet:t0 ·Ponte, P4tdro IIovaia,
Auqueto Viveiroa, Benito GeJoa, F6lix Mendonça, _1 Castro,

O.ório Adriano, Da.11io Villani, Antonio Xandir, Saulo OUeira••
Silvio Torr•• , Yeda Cruaiu., Conceiçio Tavares, Fernando 'torre.,
Joa' rortunati, Jo.' Janene, Euj"cio Simões, Joio Plzzolatti, HuCJO
Lagrana, Anivaldo Vale, Rog6rio Silva, Antonio Peijio, HecJaon
Micheleti, Luiz Carlos Hauly e Sér,:,io Miranda.

Suprt.a-a. do art. 5C1 a expra••io
·J:'8~naw1a40 ••u. ef.lt:o. f1Daacelro. a la· 4. on~üro 4e 1"1",

ficando o dispositivo coa a "equinte redaçiol

Com o objetivo d. sanar a inadequaçlo orçamentâria contida no
art. S· do projeto, propomos.•menda supressiva, para retirar do texto a expressio que
determina a retroaçlo dos efeitos financeiros a I- de outubro de 1991.

Assim, com a adoçio desta emenda de Relator, enteneIeq10s que •
. aplicaçio do projeto d.lei que ora se vota nio criarâ nova despaa para a Uni"', tendo em

vista o fato de a proposiçio em tela pretender apenas assegurar aos policiais militares. do

corpo de bombeiros o mesmo direito d. opçio que foi dado aos servidores civis, quando da
tranaformaçio dos ex-Territórios em Estados. Diga-se de' ....- que, mesmo este
encargo que a Uníio cootinua a ter, estâ prestes a extinguir-se. quando, em outubro de

1996, a COIIIIituiçio completar oito anos de promuIgaçio, data em que eslâ previllO no
próprio texto da Carta Magna que os Estados devem l5IUtIIir a totalidade dos encargos
com seul servidores.

1995.

Diante do exposto, votamos pela adequaçlo financeira •
orçamentâria do Projeto d. Lei N' 2.S42, d. 1992, ., no mérito. pela sua aprovaçio, com a
.menda que apresentamos.

Sala da Comissio, em , d. do,,\.GIIe 199!l

~'-0
~()~

Deputado OSÓRIO ADRIANO
Relator

-Art. 5- Eata lei entra e. vigor na data da eu.

publicaçio" •

Sala da Coaisaio, ea 23 da ''losto de 1995.

';1 I
.I "'\'

Dep tado IGPtl~:ÁGÀ J«l'fA

Preai.-da=-_-......
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PROJETO DE LEI N° 3.242-B, DE 1992
(Do Sr. Zaire Rezende)

Cria o Programa Nacional de Melhoramento do Leite, o
Fundo Nacional do Leite e dá outras providências;te~

do pareceres: da Comissão de Agricultura e política
Rural, pela aprovação, com emendas, e rejeição da
emenda apresentada na Comissão; e da Comissão de
Finanças e Tributação, pela inadequação financeira e
orçamentária e, no mérito, pela rejeição deste e das
emendas adotadas pela Comissão de Agricultura e Polí
tica Rural.

(PROJETO DE LEI N9 3.242, DE 1'992; A QUE SE REFEREM
OS PARECERES)

SUMÁRIO
I - Projeto inicial

rI - Na Comissão de Agricultura e Política Rural:
- emenda apresentada na Comissão

termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- emenda oferecida ·pelo relator
- parecer reformulado do relator
- emendas oferecidas pelo relator (4)
- parecer da Comissão
- emendas adotadas pela Comissão

III - Na Comissão de Finanças e Tributação:
- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1& ~ criado o Progra~ Nacional de
Melhoramento do ~eite (PRO~EITE). com a fi
nalidade de melhorar a produtivIdade e a
Qualidade no setor nacional produtor de le1
te.

S 1& O objetivo prin~ipal do PROLEITE ,
propiciar condiçOe. de melhorar a pre.taçlo
de ass1stincia t'cnica aos produ\Cre. rurais
na prOdUçlo de leite e .ua manipulaçlo em
ntvel da. propriedade. rura1 •.

t 25 A.açOes dO Proleite deverlo obJeti
var, prioritariamente. os pequeno. e médio.
prOdutores e a. cooperativa. de produtores

.de leIte.

Art. 2a ~ criado o Fundo Nacional do Lette
(FUNLEITE). de administraçlo pelo setor pri
vado. de.tinadO, a prover recurso. para o
Proleite. no. termo. de.ta lei.

§ 1& Con.t1tuirlo recursos dO Fundo Nacio
nal do LeUe:

I contr i bU içlo de 0.5% (ct nco décilllOS
por cento) SObre o valor pago pela in~s
tria. pelo produtor. pelo lette In natu
r. fornectdO para qualQUer f1nal i dada:

II recursos proveniente•.da convini·os
COlll 6rgao e ent idadaS da ,admi nt straçlo pú
blIca:
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UI _ cont,.1t1U1C:;e.•• dOaÇe.•• ftnanet...,,
to•• "ecu".o. de ~t,.•• O,.tgen. coneedtdqe
PO" enttdade' de cU,..tto l:IÜb1tco ou p,.tv.ao.
n.Clonai. ou ••t".ngelr•• ;

IV _ r.torno•• ".sult.d5I de~ aplica
çee. 'tnanc.t,.••.

t 2& Os ,.ecu".o. de que tr.t. o tnct.o I
do par'g,..,o ant.,.lo,. ••,.10 recolhido. paI.
tndú.t,.l. de '.ttcinlo,.

~ f 3& O. "ecu".o. ao 'unl.tt•••,.10 reco
lntao... conta eapeciftca. no "nco do .,..
.tl ••••,.10 l-.ãt.ta-ent.colocaao•• dt.-
po.içlo do in1.trado,. do ,unao.

A,.t. 3& A tn1.t,..çAo do 'unl.1t•• ao
P,.01.1t.....10 •••,.ctCla. por .. Conselno ln
teg,.ado po,. UI! ,...".••ent.nt. de caCIa ..- da.
.eGUtnt•• enttdade.:

r _ con'eàe,..çlo NÍlc1ona1 ela Ar tcu'tu,.. ;

11 _ confeàel".çAo Nactonal doS T""'naao
,.•• da Agr1cultU,..;

III _ Conf~,..çlo .,.••tl.t,.. de Coope,..
ttv•• de Lattcfnio.;

IV _ A.aoct.çlo ,,.••tl.t,.. de 'radutor..
de L.U. TipO .:

V A.'OC1.çlo 'r••tl •• r. de Lattcfn10':
VI A.,oclaçlo ,ra.ll.lr. da, IndústrIa.

de D.rTv.dO' CIlI L.U.:

VII _ As.oc1açlo .r••l1.tr. da. Indú.trla.
de QueijO.

'."'g,..fo úntco. A 'r•• lólnCt. do Cons.
lno. co- -andato. anual •. ••r' •••re'da.•'
t.,.n.daMnt.. pel.' .nt t dade. r.f.r I da, no.
tnet.o. I. 11 • 111.

Art. .a A •••cuçlo da, .ttvldade' de ••
st.tlnct. t6cntc••0 prOdUtor de leite. .
t,..v" do Prol.tt•• t.nto poder' s. dar a
tr.v'. de ••t,.utu,..çlo pr6prta do 6rglo aa
.'"I.tr.dor COMO. lndlr.t.Mnt•• atrav" de
conv6nl0' COlll .ntldade. I:IÜbllc••• prlv.da•.

Art. 5& O Poder Executtvo regul ...ntar'
..t •. l.t no pr.zo de lO dt••·.

A,.t. Ia E.t. ,.t ent,.... vtgo,. na data de
.u. pUbltc.çlo. vtgo,..ndo .eu•.f.tto. '1
nanc.l,.o•• parttr ao Clt. p,.t_tro CIlI j.nat
,.0 do .no ,,*.~t••o de'ua regul..."t.
çlo.

Art. ,. Aevogall-n •• C1tSPO.tÇe.. ..
cont,.,,.to.

"'-tt f tC8;lo

o '.U.. .11.."to tnd'spen.'v.' na C1t.t.
da PClI'Ul.çlo. p,.lnctpal.."t. da, crt.nç...
• r..."ta bahco. fndtcas de OI'OdUttvtdade no
.r.'11. T.nto no que •• r.f.r••o vol ... de
p,.oduçIo•• prOdUttvt~ por v.ca OU • QU.
1tClaàe do prOduto of.,.ectdo .0. con.UIlido
r... • pecujri. de I.' ao .,.••t 1 dehc•• de-
••j.".

t .aD1C1O que t., .Uuaçlo deCo,.r....
gr.nde part•• 'da .lt. concent,..çlo da r.nda
nactONll. ao .""0Ch0 ,,'.rt.,. ao ...4IlIlD".
00. enft.......z.,.. .óctO-econ6llica. 0
co,.,.ent•• no ,,,••,'. que prOpOrctonaM baf ••
r.-une".çlo .os prOdUto. tfpicos da .'i..n
t.çlo as. ca-.das _f. poDr... PClI'Ul.çlo.

AI. dt.SO•• ,.lt. de ... polÍttca de tn
centtvo • prOClUÇlo de '.U. oca.tonou • bat
x. p,.OduÇIo • p"OdUt'vfdade ao ,...~ na
ctonal.

A deftctent••••t.tlnet. ttknica pr..t••
.OS prOdUto,.... ,.tt.. confor-.da pel ••
bai ••• CIOuçee. desttna.... 6,.g1os ofici
.t. de ••tendo rur.'. t_ t._ i~t.nt•
.,..., na conftaur.çlo deste da..,."t.CIO"
QUadro.

u.. da. _natr••• conto"nar t .., .uuaçlo
'~tttr que contrttlUtolea ca-pul.6,.t ••
pOr parte doS agent•• prtvaàOS. tntegr.nt••
CIO .tst_. no ce.. OS OI'adutor.. • tnclU'
t,.t ••• ao l.tt•• ftnenct_ ••••t.tlnet••0.
pecuertst•••

A •••t.tlnet. t6:ntce pr..t.. por enttda·
des p,.tv.... cooper.ttv.. OU por 6,.;10.
o,tct.t.. • pa,.tt,. de conv6nios ca. o P"o·
,.tt•• pe,..tttr' QUe o. p,.odUto,..s da ,.tt.
_ .. ;er.' pequenos • llII6CIio. _ s.J- o,.ien·
t.do. .~dI-.nt. ac."ca do. proc•••o. da
p,.odUÇlo. de tecnologt •• inov.do,.••• de ..
1no,.•.."to ;enét t co do. ".,.nno.. de _1 no,.'0,... da .lt.."t.çlo. out,.os ,.to,.••• tn
Clutndo o ..lno" _nunto ao '.U... nfv.'
da f.Z.nda.

Pr•••yp6e·s. QUe. ca. .CIeQU.dI .s.l.t'net.
técntc•.•u.."t.,.' sUO.t.ncia'_nt•• DroáU
çlo nactonal da ,.t t ••• prOdUtivldaClá CIOS
r"'~s. a r.nas ao••grtcultor.. •• qu.
1tdade CIO '.U. o,...t.CIO .0 conSUlllt4Qr b,..
stl.t,.o.

u. CIO. g".ndes ~tc•• ' ••t,.utu,..çlo da
adeQU.do•••,.vtço. a. ••• t.t'nel. técntc.
'e-Dr. fot •••c••••z do. recu".o. flnane.I
"0••• crt.çlo ao Ifundo Nactonal ao L.t t ••
p,.ooo.t. ne.t. proJ.to. ObJ.ttv•••••ta..n
t •• proovidenCt... font.. ele recursos pa,..
.st••ttvt~.

T,..t.-n da ~ contrtbUiçlo ca-pul.6rt.
CIO' ••tor.. Dl"tvaao•• tnstttufda ca. bas. no
.rt. t •• da conatttutc:;1o If..,..,. que previ
QUe COlllDet•• Untlo tnstUut,. ..... cont,.t·
t1Utçees.

os "ecu,......t. Obttdo' n dasttna,.lo •
ca-DOl" ua 'undO par. 'tnanet.r o ,,.ol.tt••
ca. o QUe s. pr"" QUe po......1no,.." ••
COndtÇees de prOáUÇlo • '.U. no ,.i•.

1.....0. portanto. Obt... doS notl,.•• Deout.
do. deSt. C... aDOto ao p,..unt. p"oJeto aeI."

sal. di. sa••e.a. , • out,*,"o de t8la.
DeDutaao lat,.. .....
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Ju.tlflcando, a autor r ••••lta. ·0 leite, all.anta,
indisp.n.~vel n. dieta da populacio, prlncipal.ente das crla"ea.,

apr••enta:baJMo. (ndlces de produtiVidade no 81"•• 11. Tanto no qUe

.... r~~..r .. 'fi) yolu•• d.. produclo,. _ ,à pr~dut Ividade por vaca ou à
qual idade 'do 'produto oferecido ao. con.u.ldore. a pecuária' de
1elte'r/o .ra.ll delMa a d~seJar·. .

Coa Is.a, a producão n.clonal de leite au.entar'
sobre••neira co. conseqUente acré.clMo da renda do•••rlC:ulto"e•

.. ~1~~.la d•. ~~a~ Idad.. do leite of'ertado.

Nos t ..r.o. do art. 24, lI, do Rc'IIM.nto. Interno d.

~ CI".,.., do. O.....u~.~do. o projeto "01 d Istr Ibu(do .s Coalss;". de,

"'~Icultura e Pol{tlca Rur.al, d. Flnan~a••. Tributac:io e de

Con.t Itult:lo e Just Ica e de R..dacio.

11_
11_

~1.. ·Cda o __ lIacJ.Deal ..
"'1lIDr_~ ela X.1te, a ...
da 1lac1cmal da X.U:a a di
Daua. pra'l'1diDciu••-

S 30. Ar1:. 20 - IltIcI1ja-.a da s&CJU1n1:a fama.

·0. r.curao. do PUllLEID ••rio racolhicSo. .. COIlta u
pecificat a. banco, a ."",io :Laad1\:_te colocada. i
diapoaiçao do .da1nia1:rac!or do runilo

E acrescenta. -A ••• istinel. técnica, pr.stada por1-- NaZCUIIIUM • .aLf'1'ICA lIJJtI.L I entidade. privada., C:Do~.,..tlv•• ou por órogioa o'lclai., a partir

1~========:::=i.ii:::=========::;:c.m::ill:'1i_.r:i=i.r:;;:[i=,~:-I."l=J..~~ ..c.D!'~~':'"!4?~'.c.o .•. o ~ROlEITEp per.ltlrá que os ..rodutores de leU.. '
.. PAES LAIIIlIK I '
L'=============:'"jiiii.iiii,;:::=====p=n==p=::!.!===~ - •• sü.a) ~~,:,u.no. lt Médios' - seJa. orientados adlttluad•••ntlt
r --- 'acltrca'doa proc..s~?~.d.. produclo, d.. tttcnol0.las Inovadons, d..

~D:r~':.3~:~1"2 -.alhor••anto ••"étlco dos r.banho., de lhor 'ar.. de
alla.ntaclo lt outros 'ator.... Incluindo o lhor ••nu... lo do
1. i te • n {v.ltl da f'azenda·.

11 axcll18io da_ a-1"8 banco. per1:iculara. ''''''1da a
CoDll1:i1:u1çia da "'a.l1 ,lar1:. 192, li, que ••_a ia 1D11U~u1
;a.. bancir1a. oficiai. a l!rbada. aca••o a 1:oda. o. in.1:__
da aarcado financa1ro bancaria. ..

-3111/ 12_..

D.. acordo co. o art. 119, caput, I,.do Reli ••nto

Interno, o Sr. P~esldente deter.lnou a abertu~a - e divulgação na

Orde~ do DI. da. Coa •••a..s - de prazo par. apre.«ntaclo de

e.enda., tendo ao seu térMino, 4tst~ órgão Técnico recebido 1
e..nda.

ti a relat6r lo.

II - UQTO DO RELATD1l

COIlISlllD DE ABR ICUI.TURA E Pbl.íTICA RURAl.

TERHO DE R~CEBII1ENTQ DE EHENDAB

PRD.JETD DE I.EI NR 3.;l42192

No. t.rltO' do ~rt. li9~ caput. Ir da Rell.ento tnt·.rno éla
CI.ara da. De,utado., aU.rado pelo art. 19, I. da Rnoluclo nQ
1./91, o Sr. Pr•• ldente deter.inou .. atlert,ura - .. dlvul.aclo na Or
d•• do DJa.da. Co•.i~.;•• - d.. p,.azo 'par...p,.•••nt.clo dc •••n_..... a
,artlr de 2"'.1•• 92. ,ar cinco .....S••• tendo, ao .eu tér.lno, ••t.
i,..lo rien i co ,.cceb f do 1 •••nda.

o leite, ti ua produto IMPortantíssiMO, pois aléM

de fazer part .. da cesta bá.lca, é Ind l.pensiÍ.v.. l à all.entaç:io

inf'ant 11.

No Brasil sio produzidos anual.ente 13 bllhõ•• de
1 itro. (eMceclo para o corrente ano), par. u. conSUMO de 1':;

bllhõ... por ano. Perlodica.ente são realizadas I.portacõe. para

suprir a .ercado Interno.

o leit.. ti o produto cuja pol lt ica retrata b.M o

fluadro das paI lt icas d.. produc:ão «Mistente. nos úH iMO. anos par.

o setor rural, qu.. ti. deh<ado Muito .. desejar.

COIIlllIllO DE ADIllCULTUllA E PllL:fTICA RUIIAL

I - RELAT6alO

Atravi. do presente projeto de lei, o nobre

De,utado ZAIRE REZENDE intenta c,. Ia,. o. Progr••• Nacional de

Melhor••ento do Leite (PRDLEITE).. COM o obJet Ivo de ••lhora,. ..

produt Iv Idada. .. quall dad. no setor n~c Ianal produtor de le It .. ,

através da pre.tacio d.. a.sl.tlne Ia técn Ic. aos produtores

rurais, na producão de lelt .. e 5U" .anlpulacio a n(vel da.

;"9pr ,edade. rurais.

Pr.tende criar, ta.bé., o Fundo Nacional da Leite

(FUHLEITE), d.st Inada a prov.r recursos para o PROLEITE, que será

ad.i'nlstr.do p..la s.tor privado.

Coa0 bea .al lenta o autor dá proposic:io ·UM do.

arande. 6blces à e.truturação de ... adequado. servi~o. de

a •• 1stinc Ia técn ica .e.pre +"0"'1 õl e.cass.z dos recursos

f'lnancelros-.

A crlacio do Fundo Nacional da L.clte, portanto,

a"l.ura-se-no. da .alor laportincia e oportunidade, .. contribuiriÍ.

por certo para aUMentar os recursos par. a at ivld.de, COM

cons«qUent .. acréscl.o do volu... d.. produc:io do l .. ite, que ti '-I.

do. produto. ca, acter{.t Icos da all ...ntac:lo da pop?la.io de baixa

renda, da produt Ivldade por vaca e da qual Idade do. produtos

d ..st Inados aos con.uaidores do PaIs.

Os r.cursos ",ara o FUNLEITE advlrio de

contribuição sobr.. o valor pala pel. Indústria, ao produtor, pelo

lelt. ·in natura·, de recurso. proveniente. de eonvlnlo. coa

órlios. .~t Idades da ad.1 n i.•tra~io Jiúti-lle., de c ::Jntr Ibu lç'ie.,

daac.ie••• , Inanc la••ntas e r.cursos de outra. OI" Igens • d..

rtlt'drhbiJ e resultados' de ·.u•• aplleacl•• flnancelr•••

O D..putado PAES LANDIM o"ereceu ....nda 'ao. 3';, do

art. 2112, da pr••ente propo.lçlo, para qu.. os récur.os do FUNLEXTE

seja. recolhidos par, qualquer banco, enio so.ente 1'.10 lanco do

Bra.i 1, confor.....,.opõ.. o nobr.. autor da projeto de 1.. 1.

Consld..rIUIOS,. entretanto. cu« tilis rlrcursos deveM

\5e,. recolhidos no aanco do O"'asrl QIJ fl:iI aua.iCluer lJanco oficial.
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'Diante do eXPosto, ....otalllos ~ela aprovação do

.~ro.h:to d~ i....el nQ 3.242, de 1992. co. Iltll~ emenda €ftI anexo.

.DapUh~1lA~'t ~UEI~~
do ~;~tor

EHElIDA O"'EQ.ECÃ.:DA ?e~ Je6lt"1CAt.

reda~ão:

g 39 Os r~CIJr505 do FUNLEITE !'ttrl"'âo
recolhidos eM conta específica r bancos

o.,ll:ial., e serão colocados à disposlc:ão do
ildMlnlstt"ador' do FUNDO,-

De acordo coa o art. 119, caput, I, do Raq~nt!'

Intemo, o Sr. Pre.idente determinou a abertura 0- e divulgoaçlo na
Ord_ do Dia da. Colai••õ.. - de pralo para apr•••nt_çlo <f.
_ndas, tendo ao seu t6rmino, esta Orgia Técnico recebido 1
_nda•

f o relatório.

II - VOTO DO ur.eoa

o leite, , ... produto illlportanU••t.o, poi.. al"
de fazer parte da ceata b'atc.. , • indiapenaivel ~ alaan~çiO

infantil.

No Brasil são produzidos anual_nt. 13 bilhões de
litros, para WlI consumo de 15 bilhões por ano. Periodic_nte .io
realizada. iJaportaçõe. para suprir o mercado interno.

. ~ ~ .
O leite , o produto cuja pol1tica retrata baà o·

quadro das políticas de prOduçio existente. no. áltÍ*). ano. para
o a.tor rural, que tAra deixado muito a desejar .

~
•• O-'._-~

Daputado G \/ANHI8iíitÍROi-')
R ator

Cc.:) bea .alianta o
grande. .6bice. li e.trutur..çllo
....i.t.nei.. tlcnica aempre foi

financeiro.' •

..utor da prO~aiÇio .... do.
de ..dequado. .erviço. de

a e.ca.... do. recur.~

1'/1R:eeOZ (j) 17
COIIIuIO D~ _ICULTUItA I POLh~ICA aUIIAL

PAUCIJl urOllllllLAllO DO DLATOa
:r _ P&~I977iIlAt;>

Atrav6. do presente projeto d. lei, o nobre

Deputado SAIRI RlZENDE intenta cri..r o Progr... N..cional de
IIelhoraMnto do Leite (PROLEITE), com o objetivo de _lhorar a
produtividade _ • qualidade no Betor nacional produtor da 1.lt.~

atrav6. da pr••taçlo de aa.iatência t6cnica .ao. produtor••

rurai., ~ produçllo de leite e au.. aanipulaçllo a nivel d...

propriedad••.rurais.

Pretende criar, tamb6., o Ful\do Nacional do Leite

IrtJllLEI'n),. de.tinado a prover recurao. p..ra o PIlOLEI'n, que .era

adaini.trado pelo .etor pril'ado.

De recur.o. pere o· rUJILEITE advirllo de contribuiçllo .obre o valor
pego pele ind6atrie, ao produtor, pelo leite •in natura',. de

recur.o. proveniente. da convênios coa 6rgio. e entidade. da

ada1nistraçlo pdblica, da contribuiçõe., deaçõe., financt_nto.
• xacUJ:aos de outras origa.na e de retornos 8 r ••ultado. d. suas

aplicaç6e. financeira•.

Ju.tificando, o autor res.altal "O leit., alt-lnta

indi.pena,...l na dieta da populaçllo, principal_nte de. cri.ftÇa.,

apra.enta baixo. indice. de produtividade no Br...il. Tanto no que
• e rafera ao vol..- de produçllo, I> produtividade por vaca ou ,
qualidade do produto oferecido ...0. conaUllidore. a pecuArie de

leite do Bra.il deixa a de.ejar".
B acre.centa.. "A a.sistAncia ~6cni.c., prestada por

entidade. privada., cooper..tiva. ou por 6rgllo. oficiai., a partir

de convAnio. co. o PROLEITE, perJlitirA que o. produtor•• de leite
_ •• g.ral pequeno. e médios - sejam orientados adequa~nte

cerca do. proce••o. de produção, de tecnologia. inovador•• , de
a f de
Mlhor";'nto gen'tico doa rebanhos, de melhor oraa
aliMntaç.lo e outro. fatores, incluindo o melhor IIIlnu••io do

leite a nivel da fazenda".
COJI i ••o, a produçio nacional, de leite a\mantarA

aobRJl&Jl8ira coa conseqüente acréscimo, da renda doa agricultorea

e .lhoria da qualidade do leite ofertado.

No. termos do art. 24, 11, do 'Reqi.M'nto InternO da

clllara do. Deputados o projeto foi distribuído ... Coais.õa. da

AqricultUJ:a e Política Rural, de Finança. e Trlbutaçlo a d.

Conatituiçio e Ju.tiç.. e de Red..çio.

A cri..çllo do Fundo N.."ion..l do Leite, cportanto,
aflqura-.e-no. da ma.ior iIIportlncia e oportunidade, ti contribuir'
por certo para atmantar O. recursal para a atividade, C9
conaaqllente acr6.c~ do volume de produçi.o do leite, que • u:a
do. produto. caracteriatico. d.. aliment..çllo d.. popul..çllo de baixa
randa, da produtividad. por v..c.. e d.. qu..lidade do. produto.

de.tinado. ..o. con.uatdor.. do P"1a.

O Deputado PAES LAIlDIM ofereceu e.nda ao S 3-, cio

art. 2-, da pra.ei.',~~ propo.içllo, p..r .. que oa recurao. do FUllLEITI..j.. recolhidoll por qualquer banco, e não somente pala Banco do

ar••il, conforJIQ propõe o nobre autor do projeto de lei.
Consideramos, entretanto, que taill recurso. devu

..r ntColhidos no Banco do arasil eu em qualquer banco oficial,

.ativo pelo qual apresentamos a emenda n 12 1.

!lO entanto, por ocasião da discu••io do pre.ent.
pxojeto d. 1.i nesta Comiaaão, entendemos oportuna a apre.~.ntaçlo

de ...i. tr'. (nR. 2, 3 e 4) emendas, vez que, de fato,

aperfeiçoa. a idlta original.

Procedemo., assim, à reformulaçi.o d. nos.O

parecer.

Diante do exposto, votamos pela aprovaçio do
Projeto de Lei n- 3.242, de 1992, com 4 (qu..tro) e_nd... _

_XO•

Sala da Coai.allo, em c3 de~de 1992.

.:Q~~~.~Deput..d g AIIIII O!JIIaJJ~/
Rel tar

IIIIIIDA .- 1

OS 3R, do art. 2Sl , passa a vigorar co. a ••C)Uint.

·Art. 2- •••••••••••••••••••••••••••••••• " ••

s . 3" o. recurso. ào FtJ1ILJ:ITI .erio
recolhido. e. conta 9spacifica, _ banco.
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oUClai., • ..rio colocado. li diapoeiçio do
adII1niatrador do !'UIIDO.·

l&1a da COII1..io, •• 03 d. 'Y'~ de 1992.

~~~·~.r!&
Deputa 1 QU&11lO1 , .

Rel or .

_.02

111-.. ao caput do art. lO do P~j.to de Lei, a

....,... redaçio.

.~. lO a criado. o Pr09r... .acional do
Leit. ('llOLIlTE), coa a finalidade de _1I00.,.r a
produtividade • a qtlalid.de da produçlo nacional
de l.it•. •

Sala da Com.ale, •• O::d.~tn8- d.1993.

3.24:lJl12 elljlikJa • .-Ida ........ Da ComiIaIo, JIllII !IIIJIllII do PIIR'
~doRlllt«.

BIlivIr.apneIIIleI OI llcIIhoraDepaIIdoe:

lWeoa MII'qIIIIIIIIIi - PreIideIIte, Hl!Iio~ Ivo~Uaro Ilerbo
ZII, NIpIáIi. Alne de s-. 0deI:ir KIIin, Adeato Penire, We/dir lJamI, ArrIIJ
MIpIÍIIoe, AwIiDo COlá, T....KDriki, VIliÚlI' FKCioai, Aldo PBo. GioNaIi
Qaeiror, L1IÍZ Gido, BenIdo Bo.naàn, lv1ItJ PnlIo. 0IwId0 RIie, Joio 'IhaaW,
P.oo No-. Pinhmro Landim, Leal VereIIe, 0Ióri0 Adrimo, Roberto Be1eIIra,
J...Ribeiro, ~MoreiIa.JoaéRcamle.

~---I.....L 'if~ 1994.

_.°3
DI-•• ao S 20 '<lo art. 10, ••eguint. radaçio.

o S3" do art. 'Z' pu&I a vigorar com • seguinte rllCleçio:

·Arl'Z' .

53" o. rllCUr80S do FUNLEITE HI'Io r.coIhidoI am c:or*
eopecI1Ic8, am bancoa llIIcIaia, 11 llIt'io colocados ÍI diopooiçio do edminillmdor do
FUNDO:

"A:rt. 1- ..

S io .

S 20 lia açlle. do PItOLUTE __rio ••r
orielltada. para .tender a todo. o. produtora. de
leite, ••ndo beneficiArio. prioritiriOl OI
pequeM. e Melio•• •

~di Comiaio, 1S de joo

lIal. da Coai..io, _ 03 de~de 19U.

lIala, de Coai"Io, _ 03 de~de llU.

~4:00êiR6~
EAEtI:Ia~H!lI3.-~

[)t.oe ao S'Z' do artlgo 1° 11 seguinte rllCleçio:

EAEtI:Ia~H!.lI2.~

[}to.. ao capuI do art. 1° do Projllto de LlIi, a llIIlUinlll rlIdIçio:

'Arl 1° e aiadc o Programa Necionel do L.
(PROLEITE), com a finaIIdIdlI de mlllhonlr a produtivldadllll a qualldIdlI di produçIo
lIKloIW dIlllllle.· .

-"~"""1f
0epul.cI0

...................................·Art. 41

_.0.

'ari\lrafo dnico. 00. recu"..... do !'UIlLIlTE,
100 1I111iao 70' (.etente por cento) __rio Nr
aplicadoe diret_nte na. rI\lille. \l&radora., lIA
- palpOrçio do. valor \l&rado, e 30' (trinte por
canto) poderio nr aplicado. _ outr&l rI\lioe.
prodv,tora. de leite.'

. IllCl...-n lia pari\lrafo dnico, IICI.~. 41, c...
H\lIWlte redaçlo.

~~
....."'.,;

~
lIeplI lIII81IlOS

.. to&'

ACClIIIiIIIo eM AaricaItmaePoHtica RIIrII, emR-.iIo OrdíDIIiaJllllada
hoje, .-. _li"........ COIII • (quIro) =-Iee. o PIOjIIt.o eM lAi ri! _.

"Art. 18
•••••q.I'f'- 1 ••••••

§ 1" .

S 'Z' N llÇÕlIS do PROLEITE cIlI-ao _ orIlInIadee I*a
alender • todoe OI procluIoreo de 1lIitll, oendo blInlIficiário. prioriliIrioa OI~ •.-" -"~z ~---=--'C ~~NMARQtll5! lI'~ ~_
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financ.ira do Projeto. quanto sobre seu mérito. Nlo fora.

apr••entada. e_ndas A proposiçio no prazo regimental.

o Projeto foi e"aminado pela Comiaslo de

Agricultura e Polltica Rural. tendo sido aprovado COII

quatro e..ndas. Deve. agora. ser 8preciado pelll. eo.i.si5••

de Finança•• Tributaç!o. e de Coneti tuiçio e .Justiça e de

Redaçlo.

adequllçio orçement4ria e

deverAComissloesta

atanto sobre

Inici..lllente.

--~~~
EIElIJA~H!lI!-iõ&

lnem.. UIIl~ 6nlco, no fi 4·, com. Hllllk'* lâçIo:

·Atl4· _ ••.~

f'arjgnIo 6nlco, o.. r-.- do FUNLEIT!, no lIIlnIIIIo
701lo (..... por CIIIkI) cIevMIo -1IPk8doa clIr8larMnle ,.. l'lIlIi6ee (IImdcnI. na
_ ~ do WIIor gIIIIdo, .3O'JI, (trinta por CIIIllo) poderio _ .......
oubIl'lIlIi6ee llI\lClUllnI da Iek·

II - VOTO DO RELATOR

LouvAvel a iniciativa de apre••ntaçlo da

.propo.içio ell apreço pelo nobre Deputado Zaire R.zend••

bu.cando criar aecani_o institucional adequado para

auaentar a produtividade da pecu4ria lait8ira no Brasil.

b_ COllCl a qualidada do sau produto. hoje verdadeir&lUlnte

dignas do Terceiro Mundo.

COMIssllO DE FINANÇAS E TR:J:BUTAçllO

TERMO DE RECEBIlmNTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N,> 3. 242-A/92

A propoaiçio trata de setor forte••nte

..pregador. •• grande parte con..tituldo por aiero a

pequ.no. produtores rurai.. que nio diapõ_ doa uio. n..

do. conh.ci_nto. técnico. indispensáveis para o sal to

tecno.16gico que d.la. 11. espera.

Nos termos do art. 119, caput, I, do Reqimento Interno

da Câmara dos Deputados, alterado pelo art. 19, I, da Resolução n9 10

de 1991, o Sr. Presidente determinou a abertura e divulgaçio na Ordem

do Dia da. Comi••ões de prazo para apre••ntaçio de emenda.,. par

tir de 04 / 04 I 95, por cinco ••••õ... Esgotado o prazo, não foram

recebidas emendas ao projeto.

Quando coaparádos os indices d. produçl.o

lei teira áo Brasil COII 08 do nos8'o vizinho DIai. próxillO - e

parceiro no MBRaJSUL - a Argentina. verifica-se que ainda

h6 sui to por fazer ea n08.O Pa11l para qua tenhaaos

condiço.. d. coapetitividade. mesmo no Ambito do Ilercado

regional. (vide ana"o V.a )

Sala da comiaaio, ... 12 de abril

~
Secretária

de 1995.
A es.. r ••peito releva observar· li. ocorr.ncia

d. proce••o que •• da.envolve com bastante intensidade no

Pai.. de .audAval unilo de forças entre a. entidad.a d.

cl.... r.pr••entant.. doa produtores. cooperativa. a

apr.... privada.. a. entidal'!e. de pesquisa (COItO a

IlMBRAPA). da axtanslo rural (como .... E:HATER). a

universidades (CClIIO a de Viço.a. a UNICAMP. e outras).

••pecializada aos produtores de lei te. diretoente 811 sua.

propriadade•.

f'fl;eeeei2 -3 A
COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

tando por obj'ltivo ofer.cer assistência t'cnica

I - RELATóRIO

O projeto de lei em epigrafe. de autoria do

nobre Deputedo Zllire Rezende. objetiva criar o P'undo

Nacional do Leite. a ser constitu1do. basicaunt•• p.lo

recolhimento. nos termo. do Brt. 14'. da ecn.ti tuiçio

P.derBl. de contribuiçlo de inter.... de ,categoria.

.canOmice. correspond.nte a 0.5 " sobre o valor pago. ~lo.

latic1nios 8008 fornec.dores de lei te 11 in natura".

Pr.t.nd•• ainda. o ilu.tr. autor do Projeto

criar o Progrna Nacional do' Laite. de.tinado lo pre.taçlo

d. a••istAncia t'cnica aoa produtora. de leite.

EIl boa parte como resul tado dessa buscb.

conjunta de aprimorallllilnto do processo produtivo. pode ser

observado incre!lento na produção de lei te fi in ~ natura". de

1"2 •• diante. da ordem de 2 bilhõ~B de litrôs de leite.

conforme. quadro anexo. produzido pelo IBGE. (Anexos I. V.d)

Adicionalmente. observe-se que li. estreita

aargea entre o preço recebido polo produtor ê o custo de

produçlo. dempnstra a inviabilidade de 88 efetllar o

recolhi••nto da co~tribuiçao prevista pelo Projeto em

apreço. que. ao provocar Onus adicional para 08 produtores

que participam do m8rcado formal. os induziria a dasviar

Bua produç!o para o mercado informal. (Anexo 11 9 lI!. V e

o Fundo. cuja criaçlo , propo.ta. prov.rie

oa r.curao. financeiros para de••nvolvillento do prog~_.

sendo aJlbo••daini~trado. por Orglo colegiado con.tituido

por confederaçO•• e a••ociaçO•• privada•.

V.e)

Consul tadas. nem mesmo a alA e a c:acr...
propostas como administradoras e benefici'rias direta. do

Prograaa a ser criado. consideraram de interesse pBra o
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setor lei t9íro li aprovação do Proj eto de Lei. por

considerarem "que os objetivos a que ele se propõe já estão

somente poderão ser insti tuldas por lei dlt me_
hierarquia. ou seja. lei complementar.

Ademais. qualquer contribuição que. por lei

fundaaentada no art. 1-19. da Consti tuição Federal. venha a

ser exigida da sociedade. consti tui: . recai ta pt1bliC:ll; ainda

que sua administração pudesse ser ~ntregue a ente pt=ivado.

racionàlidlld. da correspondente despesll pt\blica a ser

realizada. 08 valor•• arrecadados deveriam S9r tr8.nsferidos

As próprill8 entidades públiclls estaduais j~ existentes. que

contl1l1 - ~inda que enfrentando obstáculos dEI' toda a 'orde. 

COIl apreciáV411 reda_ de 8scri t6rios nas áreas rura-is da

llUIioria dos Estados. 'corpo t~cnico especiaiizado e enorme

experiência na prestaçlo' da assistência técnica rural.

A inadequação orçamentária _do PL em, apreço

precisamente da obrigação que i~tenta

de recursos públicos. arrecadadc;»B co. Em face do exposto. voto pela inlldequaçlo

e financeira. e quanto ao mérito. pela

projeto de lei n Gl 3.242/9'2 a du e_nd..

orçamentária

rejeição do

À Emenda 03 retira as Cooperativa. .de

Produtores de Leite dos objetivos do PROLElTE. permanecendo

apenas os pequenos a médios produtores.

nova ·redaç,i§o ao nome do programa.

A Emenda 02 faz uma melhor ~.o·nceituaçio e dj

E finalmen.te a .Emenda o~ fixa pcu:Ametroa da

aplicação dos recursos nas regiões produtoras de le~te.

finzmceiramente.

Eis que: a Emenda 01 apenas permite que o.

recursos' do FUNLElTE saj am recolhidos em bancos oficiai_- e

nào apenas no Banco do Brasil.

Alem do mais as emendas aprovada. na

Comissão de Agricultura e Polltica Rural não modific~ o

mérito do projeto nem a viabilizam orçment6ria e

a ente

gerar de
\

base ea

questlo de

lei.de

por

Tabelas "Leite

forçapor

caso em pauta.No

consti tucional.

deriva
entrega

dispositivo

privado.

sendo atingidos". (Anexo IV. V

Nl1meros" )

Cumpre. ainda. observar que. enquanto nio

for editada li. lei complementar a que se refere o art. 14'

da Constituição Federal. as contribuições. inclusive a. de

interesse de categoria econOmica. como é o caso da prevista

no art. 211
• S 1 11

• inciso I. da proposição e. apreço.

aprovad8S na Comissão de Agricultura e Poli tica Rural.

1995.

11.000 LI

Dll 1912 Ull3 1984 1!1115 1986 19B7 19M 19l19 19!1O l!l91 19JZ
.-'!O - - - - - - - - - 105.511 111.541 115.512

10 10.418 1].," :l'.391 54.122 58.314 &4 .86' 62.'" /l.IH 53.769 151.474 251.,.1 2i:.H3
li: 23.934 21.950 28.247 28.500 20.645 16.483 17. ~14 18.549 19.341 21.431 22.215 24.i",.. 6.005 6.412 7.124 7.396 10.908 28.151 30.441 ]].078 14.705 36.611 ]1.i53 31.205.. 1.209 2.947 3.694 3.254 5.8.59 6.320 8.CU 12.354 12.960 - 13.]21 11.125
Pro '7."5 164.061 166.8:lO 178.731 166.954 209.]66 242.IOJ 210.791 215.220 231..,7 244.55' 211.767

" l.145 1.212 1.827 1.752 1.i26 1.657 2.49' 1.920 1.513 1.615 1.,n :.6Ii

"" 91.651 D.m 77.723 88.267 '1.'8' '2.010 98.0" 107.342 U4.156 12i.n. 134.3" 13:.075
rI 32.965 3O.m 2J.U2 24.5<17 " 32.'57 52.275 ;5.414 57.916 51.732 55.41438.056 42.405
ai: J16.485 184.283 148.&45 ,182.800 207.892 226.866 222.054 221.671 225.459 293.552 299.212 304.451
111 75.'36 71.331 49.06!l 62.115 72.683 91.112 IOS.413 118.001 126.1i2 106.'67 101.'19 12:.520
111 124.835 1ll8..217 92.683 106.714 111.031 134.057 133.<41 lU. 654 113.872 155.UI 155.535 15'.173
1'1: 237.619 2114.727 166.136 211.802 2J9.J.l1l 259.821 262.~50 288.502 315.544 312.522 316.555 314.633
Mo 77._ ".'15 74.825 100.429 102.815 109.708 84.582 105.682 1I3.1!!1 14•• 510 201.375 21'.109

• &2.6U 66.564 '4'.~ 4~.817 42.1100 ' 74.905 65.(000 15.031 14.608 . 99. ISO 97.516 91.923
M 616.224 511.601 '561.797 622.~11 665.71' 6&2.748 633.~4] 673.805 716.286 743.774 7?5.121 1".151
Kil 3.:1'9.16' ].441.225 '.m.478 3.682.484 3.667.490 1J..721.197 J.93B.52E 4.054."1 4.112.190 4.290.I1IU 4.319.219 4.50:.655
IR 106.530 304.649 34O.36!I 291.433 257.748 267.144 271.EOS 282.476 211.815 21.. 416 ]00.345 31'.311
lU J6'.571 Jn.545 '71.~7 372.824 ,37••5t3, 383.519 396.C2é C09.996 313.23' 390.304 391.3D1 '11.534

I.. 1.827.1t5 1.842.043 ,:ãis.504· 1.816.721 .781. D04 1'-828 .68~ 1.967••6é 1.943.236 ',!!n.717 1.960.711 1.'7'.761 2.022.923

'" 866.84' 896.775 905.8llIl 943.160 9",.5U 032.743 1.059.>74 1.125.]35 1.114.155 1.160.04' 1.240.17' l.27·.212
E 517.nu 510.959 5(Ú~ 540.383 559.1<14 581.028 612.:i:3:! 622.443 611.-163 ' iSO.4U 661.034i 7D· ....

• 1.2JAI.25] 1.249.448 1.1311.397 1.144.449 .J29.134 181.13' 1.190.184 1.342.048 l.4J4.'" 1.451.111 1.41'.1"0 l.iOI.I" illIr ,13.&74 'l1.m 110.166 116.169 121.292 125.177 135.580 141.314 1....13 2U.UI 23'.121 25••704 I

I111 230.043 Z3t.904 2M.-llil 256.952 UI.228 312.939 33!.!88 3-48.267 372.517 3!11.721 420.693 11'.166 Ial 851.'782 871.279 .!I17·3P3 1.031.024 .11&2.533 1'-1110.-n. 1 ..061.170' 1.IOS.418 t.OU.507 1.071.'16 1.1".111 1.271.1"
IF 12.457 13.91J9 12.~1 __.626 U.4CoQ 10.91B 11.532 11.532 11.573 11.036 14,3" !C.121

IJlII ll.]23.9li7 11.461.215 1•.c.OI7 1.93?908 12.078.389 Z..91.U9 12.'196.417 13.521.88] 4.lI14 ••57 14..U4.414 15.07'.117 15.11•• 111

• I. ~5' 1.211 0.01\ 4 ~ 1" 1.221 3,42' 4,03'; 1.0'1 l,27\ 2.1n 4,101 4_"7' t/J.
• ;'
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LEITE TIPO "C"
PREÇOS RECEBIDOS PELOS PRODUTORES EM s.P. E

CUSTO DE PRODUçAO - PLANILHA NAClONÀL
(EMRS DE DEZEMBRO/M)

Agosto de 1995

0,60

0,55

0,50

I
0,45

O,.w

0,35

0,30

0,25

.f=F-\-"'~r-A-"""---'-- --.--'--.-----. ------ ----

----''--Y-t--J-----,...--.-.-------------.---

~Pn90JtecdIicIo ]
----'--M---l----~k___'--·-----_.......I.2-CuItodeProduçlo

0,20 . .. .

lIII i ,. 11 i 111 i i i t 11111 S1'11111'
adsIANO .

PREÇOS REAIS RECEBIDOS P.ELOs PRODUTORES NO ESTADO DE sAo PAULO
VALOAES EM M.DE DEZE118ROIIW

·,f"'vr '- .,' 'l>' ;;1''''~' • ~.'1" . "...... ,." . "r " '.' ., ,~ '" - 'h .... .t; ~~ II .... ,~. . ~

tII7 D,4I 0,43 0'- o,. o. o.so . 0,51 0'- 0'- Olfl 0,44 0,41.. 0'- 0,3ll O:n- 0'- 0,_ 0'- 0'- 0'- 0,3S 0,37 U1 0,35
t_ G.31 0,38 0,35 0,33 0,32 0,31 0'- 0,33 0,31 0,30 0,28 0,30.. 0,35 0,37 0,51 0,14 O':U 0,21 '0,21 O» O» O» 0,21 0,28
1111 0,30 0,31 0,21 0,27 ~Z1 0,21 0,28 0,21 0,21 0,21 0,28 0,30
t_ O» 0,28 0,31 0,35 . ~.3? 0;11 0,14 0,32 0,30 0,28 0,24 0,21
t_ 0,25 O» 0,30 0,32 0.31 0,33 0,33 0,32 0,31 0,28 .- O» O»
11M 0,24 0,24 0.24 0,25 0,27 0,32 0,24 0,25 0,24 0,25 0,24 0,24

f'cIIIII....... lI6IIcloa: ..........wsa.a.Ia...cll•• lU~;
I

~~
°D.' I ...,.1II'lDl-FGV

CUSTO DE PRODUÇAo DO LITRO DE LEITE TIPO "e" A PREÇOS DO DIA 20 • PlANILHA NACIONAL
VALORES EM M DEDEZEIIBROtI4*

lo'" ....~.~ -; 1.1.-," .• -1'" I'" .,. , ,.. • ~ - •. ;' .., 0,50 0,40 0,55 0,51 0,52 0,54 0$1 0,55 0,54.. 0,54 0,54 0,54 0.51 0,51 0,58 0,54 0,54 0,54 0,51 0,51 0.55.. 0,sQ 0,55 0,52 0,50 0,51 0,sQ 0,54 0,52 O•• 0,52 O,. 0,41.. Olfl 0,41 0'- 0,43 0,45 0,41 0,50 O,. 0,37 0,32 0,35 0'-
tll'l 0,31 0,35 0;11 0,35 0'- 0,32 0,31 0,2' 0'- 0,31 0,31 0,35
t_ O,. 0;11 0.34 0'- 0,3ll 0'- 0'- 0,33 0'- 0'- 0'- 0,33
tIII 0;11 0,34 0,34 0,21 .0" . 0,30 . o.s1 0,31 0,34 0,33 0,31 0,31... O" 0,11 0:J1 0'- 0,11 U7 0'- O" 0:J1 0,25 0024 0,25

,..........1II6IlIII: _R'lIWl:NP'"
."H.'"~0D' F ••I ........·NV



Agosto de 1995 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Terça-feira 29 20013

Scnhot Deputado,

O Projelo de Lei N° 3.242·A, de autoria do Depm.do ZaireRczcndc, lOi uma iniciativa
bastante plausivel para a realidade da pecuária leiteira nacional à época em qv,c foi escrito, em
1992. NlIqucle ano, o .etor leiteiro começava a conviver COID wn.a nova l'CJ1idade - a
Uberalizaçio do mercado. Duranle o periodo de 1945 a 1991 o 80"""'" interveio DO mercado
de leite de forma de.astro... impedindo a modemizaçio do setor tanto no. 'I\IC SCI refere à
~ do. fatores de prodU9io (terIa, traba1bo e capital), quanto na <pWi.dade do
produto. Contudo ,pu.ado. quatro anos de livre mercado, a realidade ~.0}l!la e nJo respalda
mais o. obj;tivos do Projeto em anàlisc.

Durante o pcriodo de tabclRÍncnlo, pOr um lado, '0. 'produtort,~ le sc!nliam impotentes
diante da possibilidade de incorporaçlo de lecrioloila porqüc crôm irlalícni~ 'lJor outro,
como os pn;90. eram prefixados as indú!trias nJo estimulavim •• produtores., Hoje"6 quadro é
diferente, a parcial neutralizaçio das priticas desleais de comércio a Divel inIcmaçioul, °

,aqucciJncll.to da economia e o estimulo da indústria ao produlQ dç~ lJI!8!idedc, do fatore.
quc tJtfo convcrgindo os intere.... ..... usinas. e dos produts>rc" CID, difeçlq·~ q,..udade e
produtividadc'do leite. " . ,

Assim, as entidade. de classc representante. do. produtores. cooperalivu • empresas
P'lvadu; ·estIo.e aliando àS·entidades de pesquisa, (EMBRAM,. EMATER etc.) e
universidadei'com o objetivo"dC'ofoteter,aW~~.**".~... ,!.nfveI de
propriedade: O re.ultado dessa.uniiD.de fOf9Q.pod...=-,ob$r,fvadp1'0,~~produçIo
deleite de'1992 para cá, que éda.~de 2 bilhlJes doUtros.. •

Oficio/CNAlN°
BllISilia, 16 demaid 1995.

(1) A produçiototal de leite no BrwJ é, em.média, 45 milhllea de _
___1IiIdo de navembro a abril os _ de maioc produçia {!Jé!. '.
~ c de maio a oulUbto ali de _ produç4D (e!!lI'etUfra •400G).

. (2) DOIta produçio total ecimada, cerc4 de 50 a 55 li"'" rmto dlo.
t!!Inlda .... COO)?t!!'lIIi..... e incIúItriu de !a#çjoiQl joçeçimMy (SIFl. O
...... é~o lID diverAa formu. incluindo o COCIIUIIIO l1li fUmdaI
.0 _ provemmlo de.....Mo íns'pec.t~(\eítll eTU e der:ívIdoa.
Ol,·Wul}'.

(3) AdmitiDdD-le ~, volume de 2$ mj!h&s de litro! de' lcile gllll
.--... dto tIlIllIda 11M lIIiPaa inIpcciooIdu e up1 pnçQ ,mêlfio tIO

,....,... • as .lI 2SJljIrp. c..... 80 mor m" axjmlll!o de (,25000 ooo.:x 1
~ li: O. - l~.OOIc1ia,como • •

.Ou ' ente 1 O miIhIo de reailmk S.
'fl doi

lIll !lO POC'
--... • o qhjcmn li !!!DI!!Ol!1l[ II!IIÍ"!Í!!I para _ O~

ftIor _ I« ele Mllljdrrille/ m'eni'"de' '" por •.mo 18dõ, o o\liailD <!
'ClIlr\IIUrIt lIIIl.'p!O!!!!ID& de auistinciJ. téc:mca ao ni~ .de todIl 0_
oIIINdilo CI!!! o·-.nte de 1'llCtInlllI eIl&rá DI'lIilo aquênidu ""9"'iÜ'fce O
~ Illl'ia 1Imbém !!!J!,Jfjcjspte no CIIO de func "nllr\ um l!I!ImD!I de
c!o!Cl!o de leite pua cnW8! CIl.'eIItes o1_. -

(4) Raumindo rf 'item BDterior: ~Io creio que ài '~dadc:i JlnlV/IbiI'
... •~ do FlINI.EITE torilll! cnndl. "R"'i"àWi ..
"i'eOOdw dO fFÇl!!'JA1 pm. e.otniturar e impl__ no !'ali U!Il
~ de lIlIIÍllinçj.~ monnallC se direcionado a~ e

m6dio~ produtores. cujo nÚ!lletO de propriedllde<> l"'-"'llll de 300.000
tmidades produtor.. do leite.

..' .. '11\ ..
Ateociournenle .'; r~ "Oi 'li .

A!ÓillioToixeín.~~.w.../~r/\,
Pe.tlJUÍS8!lDt-~AlCNPGL . 1

. .
Colocando-me llIJ seu inteiro dispor, daspeçG-me com oIevaclo RlIpC!ÍtO

e oomidcnoçio.

(7) Por último. miMa~ concreta: ,DiJCUlír a projoCxl 0ClII1 ..
mtidadeol indicada» plil'8lldminiJ1J'á-lo. N- âiK:ua5&s a idéia pocItria ..
e:voJuíd& " enriquecida, principalmente no tocante ao "CQl\'lO fazer". Basbora
deva lei' rflCOllheQid.o que um Projeto de Lei "'la retUlllide.~ & falta de
detalhell no qlUlso refere a opencionali2açlo do ttICItIIa, a quo pod«iasemr
...meIhoc lIIHIisar todaa plllpollL .

(5) Urna distorção do projeto llIJ meu ver, se refere l\O tiúo de smlC8lIar
de llIl!J para aplicar em todO!!. Aind& qUe fOSlO rlleÚvd opctllCÍonaIiIIr a
propool8,. me parec:e que estó tipo de proanmaseria plÓprio c:omo~o
C<Illduçio pelo Governo e n!b de inslitui9Ões doc~ privadas.

(6) Devo dizer que mo pareceu um tanto cstranbo o (alo da~
previ.1B. ser provememe apeIIllS da clll$."-· " "Odutora. Deve IIC'T tomId.o tIII
COllS1deração quo as usina.!; COIlStltuotn um ImpOrtante segmentO em lOdo a
setor láCteo e certamente com ifIlIde IDI'eresse no desenvolvimento de _
pecuária leiteira.

Exceleatissimo Seahor
DepIilado Aupsto Viveiros
Co.....o de Fiunças e Tributaçlo da Cima... dos DeputadOll ..
B~-~F ' ..

~Nat-.a...~
SIH-QoI.01.llLl·1·/)·Jo-.. •

CEP18.OoN).(lOO ......OF
'"-1(61) zu,llSO. Fu.~ ICltll n'.~4:JO· Tcll.I06III",.,....

~NEXD V

• , ~ I

Notamos entio que o principal objetivo do Projeto de Lei em anílise, óU'ieja, melhorar
~istmcia ~ca ao produtor dc leile, e'!lI .en4o II1can9ROO. •. • ••

, beiJa fonna, a CNA e a CBCL'sc setttem àvôn'tade·ciD. Dia àpOiU lÔ!Í.l!tojél6 do qual
. seriam~ (portanto.berieliciàriasdítctl!l),uma·vcz'1!UC' o. olljetiYei-a't;Je ele se
proplie já estio lCIIdo< atingidos.· AdclIIlail, a. idéia' de'.deduzit. "fdnl!e~'do preço
pago ao produtol' pode inibir"." ganho. de,prodotividade ~.<1 aetpI;'qtf.':4*fl;rlnda DO
IIIOIIIflIltO.·.·.

a.IIGI1'1iIJoDAAOluctlLTtlRA. DOAllASTiCIUlôNTO E DA1lEF0ll.'IL\AGilÁllL\
flIlaIUIA lIIAJILEIItA DI! P&'lQUlSA AGIOPI!CUAlUA· EMBRAPA
cwmtON.\C1ONALDIl P.ESOlJI!AIlB GADO DEI.JiITE - (:)i1'(Jl.

FAX I'llOlETO202, N"lil95

O.-de. Bi.ice.f Dia.,' 19'1·.,

Leite em ~ró, EMBR4P~/CNPGL/MG

Preço US$/li:ero

produtividade
litro./vacallÍno

Vaca. orõenl\luS..
(..ilhOC. cab.), 2,',

ProduçlQ lU. j..ite ::
lbilllee. lil:l:o&' '. 6

QUADRO 1.3:' PRODUÇÃO •. VA~ ollilEilHADlS., PROÍlUTIV!IW)II' I
PUÇQ DO LEITE AO PItOIllJ'I:OR ~ .,NlGID"l'!JlA.
lIllMIL E' llRtlllU'lI - 1"0 ",

AnIhurtdo o teor do Projeto em eplpe e conformo nosso contato
~ por tlllefoM n_.dat8. envia-lhe nJaumas infa~ 8lI qUlis.
J1IIIlI CllIlI 0UlJ:aI, poder !lo ijudJrno~onto d& o,uest&o.

DATA: U2.1l5I95

, PAL\i 0Ip\IlIlI0 AJIIII'lO YlYeiroS
" a.-cb Depuradoo

BIM1ia-DF
Fax"'.: (061)313-25011

UI: llIoilioTiiJeiraOoam
~"EMBRAPAlCNt'GL
em-IP~·MO

Faxll".: (0321224-34'4

.:PlIIjIlo" [Ai 11"3.242, do 1992

PraDdo 8elII'Klr:
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DacIoa 8laiCOII Anulrio KaCat1aCieo. 1'72 a '1
D~.'1991.

QllADIlO 1. I: P'ft1VO IIOIIDIO. VACll.8 0IUlaIIADAI. PllOIlUÇIo W
Lllft 'l'O'fAL. P. CoU'Z2'A • nCXlU'UVIIWlI: llO
BJlUIL 19701'2.

, . . .. ~

o~loda~U" , .' .... ~ ..
• faC1VO Vacaa'
Bovino ordanhadaa • - ToCal "'rAJÜU,_O.

ttOOO °cab) (1000 e~), ' (,10QO,l), o lince l/bab

1970 ".5" 7.132.0U 77
'111n • '11.034 7.10'.430 74
117::- .• '0.-112 ' o 7.141.f07.

"27
72

1973 '0:437 10.0'5 '.333.213 '12
1914 92.U5 10.131 7.101.2U f55 'fi
1975' 102.532 12.2'3 7.'47'.371 f47 ''''<I
197f 107.3U' • -11.."2 1.25f.'U fU , .75
1977 107.297 14.131 9.5U.U7 '" IS
117.. 10f.'U 14.150 9.7I2.1U UI 14
197; 10':177 14.119 10.117.221 fl4 15
1910 'UI,971, , , 1'.513' ' 'U.U2.245 '" 92
1911 121.715 U.U2 ' U.323.,.7 fl7 ,91
1912 123."1 ·U.317- 'U.4U.215 U, ;0
1913 124.11& ' lf.2" U.Ui.017 704 "li
ii'I.· , 127.155 11.7430 o , 11."92.'01 713 .'0
1915' 121;413 o 16:190 12.07' •.319 715 17
lUf, o .1».222, 17.330 12.Ul.10' 721 "a
1917 135.72f 17.774' , 12.'''.497 731 ",.2
1911 139.559 11.054 13.521.811 7U '4
1919 144.55' 11 •.,3 14.0'4.157 755 ,.
1"0 147.450 19.073 14.4I4.na 75' "1"1 150.400 19.,.4 15.079.117 755 .'I
1"2 153.407 i'.U4 15.301.000 101 ti

Colocaçlo 'ab Licro-/babicance/aao

01 lfoJ:ua9a 227
02 Irlanda 174
03 Poleaia 150
04 'inllD4ia UI
05 lu6eia 140
Of 110ft lallD4ia 13f
07 Holanda 133
OI Auacria 130
09 RoIIInia 12f
10 D~ea 119
U Reino UDido UI
12 .çanha IOf
13 c:anadA 105
U 1U1ça 103
15 .acadoa UDidoa 101
U AuacrlUa 100
17- Chacoalovlquia 'A
li Hungria 13
19 Otleia 12
20 Iugoallvia lO
21 PorcU9a1 71
22 'rança 77
23 Unilo Sovilciea 74
24 IclUa 71
25 Alaunba OCo O
2f Alaunba ar. 5'
27 861giea 55
21 Bruil 55
29' lIz'geneina 53
30 'llIxieo 47
31 Japlo 39
32 fndia ' 30
33 Afriea cio Sul 30
34 Chile 25,
35 V_suela, :1.1.
3' Paru 10
37 China 2

ClUII*) 1. f. c:cntlMO DI LlI1'I PLUIDO ". CoU'l2lIl 11I mIe.
.Af.. - 1"0

Dacloa 8Iaicoa. Laica B. n. 71

Leite BII núnlero, El'llRI\PA/CtI3GL!1'E

QlIllDRO 1.17: .~ TOTAL DI! LBITIl • VOIUm UcnICO '.LAS
I1IDOBTRIAS LlITICINISTAS NO BRASIL - 1976/92

'roduçlo da Leite Leite Recabidol Percent.agem
hllilhllea litroa) (milbõea litroa) Inc!uatrializado

AnDa IA) (D) ([DIA) • 100)

1976 1.257 6.626 lO

1'77 9.5'6 7.065 74

1971 9.712 8.118 83

197' 10.117 7.566 74

1'80 11.162 7.721 "
1911 11.324 1.400 74 I

1912 11.461 1.126 71

1983 11.463 8.585 75

1914 11.933 1.187 75

1915 12.846 8.834 "
1986 12.492 8.698 70

1"7 12.997 10.037 77

1916 13.522 10.262 76

1919 13.095 10.135 77

1"0 14.484 10.747 74

1"1 15.079 10.413 "
1992 15.308 10.700 70

1 _ do leite cru recebido diret...nte doa elt_leci
anto. agrcpecu'rioa li de leite r ••friacJo recebido doa

poetOI da raafria.nco. hta valor Dlo rapraaenca o
total da leita inapacionado pelo 9"vamo (811')

Dadoa Dllicoa. Paaqui.. Menul do LeiC•• 197&-11'2.

L~ite ~ númP.~09, F.A8R~P~/CNPGL/~.

QUADJtO 1:11: PltOnuçJo TOTAL DI: Ll:Ift I: VOIaIIl I.n
CIOIIADO PI:LO 00VI:IlII0 - 1,.0/.,

Produqlo de Leite Leite .IP "do
Ano (1000 litro.) (1000 litra) total

111O 11. 1lI2. 245 5.7".511 52

1,.1 11.323."7 '.357.15' 51

1912 11.411.215 6.043.572 53

1913 11.4&3.011 '.501.0" 57

1,.4 11.932.'01 6.515.311 55

1"5 12.071.3" '.534.704 54

191& 12.4'1.10' '.''''.214 53

1917 12."'.U7 7.477."4 57

1911 13.521.111 7.212.011 53

U., 13'. 'li .13' - .. . . . . .
Dado. ".leo.: IQUA

Leite e:m nrJllle:'c, '::"Bt/!.pf:/CrtJGL/I't;.
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:rrr- PARECER DA COHISS.Ao

A comi••io da Finança. a Tributação, _ reunlAo

ordinAria realizada hoje, concluiu, unanille..nte, pela inadequaçAo

financeira e orçament.§;ria e , no _rito, pela rejeiçio do Projeto
d. Lei nSl 3.242/92 9 das emendas adotadas na Coais.lo d.
Agricultura e politica. Rural, noa termo_ do parecer do relator.

Zativeram. presentes os senhorea Deputada. Gonzaga

Meta, Pre.idente; xu••~ De»Ba ~ -Max ROllenaann, Vice-Pr••ident•• ~

Minha Dez, Geddal Vieira Lisa, Geraano Riqotto, Hermea

PareianalIo, Ho.ero OgUido, Lui. Roberto Ponta, Pedro Movai.,

Au.gu.ato Viveiros, Benito GaIM, Félix Mendonça, xanoel Caatro,
oaOria Adriano, Ballilio Villani, Antonio hndir, Saulo QUeiroz,

Silvio Torr•• , Yeda Cru.iu., Conceição Tavare., Fernando '1'Orrea,
JO.' rortunati, Jo.' Janene, Euj4cio Simões, Joio Pizzolatti, Hugo
Lagrana, Anivaldo vale, RogAria Silva, Antonio peijl.o, Hed.OI

Micheleti, Luiz Carlo. Hauly e Sérgio Miranda.

9io& da Adain1str.açio diretA, autarquia e fundac1onal. obs.r

vAda. o••equint•• proc.d....nto•• cri. tir1oa: -

-Att. 24. O d••envolvlII,ento do .ervidOr C1V1I

no .ervlço público fed.ral d.r-••-i °nos ter.,. do rC9ul..~nto

para prOllOçõe. a ler proposta pelo Poder Executivo. que conl!

dar.ri requi.itos de avaliaçio ou de••apenho e de interstIc1o.

S 19 - Enquanto nie for .provado ° requl...nco,

aplicar-.e-1 aCH. s.rvidore. OCUpAnte. d. c.rqol de» Plano.

de Cla••ificaçio d. CAqoa lnatitu[cSo. pal.s ~Lei. n9. 5..~'45,

d. 1'70 e '.550, de 1'71 o critirlo para a pr09r...io fuacig

na! estabelecido pelo Decreto n9 14."', de 1'10, alterado p!

lo Decreto n9 ".310, d. 1t".

, 29 - O .....idor ocupe... de c.r", _ .1.noa

a que .e refer. o JN.ritrafo anterior que _ 1. de .R"'ro

el•••• da re.pectiva Catft90ria Funcional, til d••oltO _M. ou

..i., .eri enquadrado no Padrão 1aetUauaeftte sUPft'1or lquele

_ ....er1& eaqu.a4rua, eon.fo.r-e o diapoato DO .rt... ...u

le1.

Sala da Coaill.io,

Pr .idente

1995.

de 1"2 .at.ava posiCiOnado na ült.i... referinc1a da ú1ti_

PROJETO DE LEI N° 3.301-B, DE 1992
(Do Sr. Vinnondes Crovinel)

Altera dispositivos da Lei n9 8.460, de 17 de setembro
de: 1990, que uconcede antecipação de vencimentos e de
soldos dos servidores civis e militares do Poder
Executivo e dá outras providências"; tendo pareceres:
da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público, pela aprovação, com substitutivo; e da
Comissão de Finanças e Tributação, pela inadequação fi
nanceira e orçamentária deste, da emenda apresentadanã
Comissão, e do substitutivo da Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público.
(PROJETO DE LEI N9 3.301, DE 1992. A QUE SE REFEREM OS
PARECERES)

-, ~. - ApUca-.e a dU_ição COlltida no .erl

grafo 29 ao••ervidor.. apo.en~ ati 19 de .eteabro 4e

1"2" • ...ao ••1•• t_'" .....urada • rew1aia ....1 tia. pro

vento., COlll • elevação de WIII 'adrio a cada doze .eles, conta-

dOI àos .teitos financelrol de.ta lel, ati .alcançAr. o úlu.

mo Padrio*.

Art.. 29 - E.ta le1 ent.ra _ vlqor na dAta àe

SUA pubLlcaçio.
Art. 39 - levoq..- •• a. dl'posiçõel eZ!! contl'!

rio.

,7C5TIFICAÇAo

ção de .1__ do...... di.po.it1voa.

..nto. a11 previ.~a.

ExtintA a .ratJ,flcaçia de -ca•.-penho .. ' At.1v1-

dade aodov1,iri.a-, incorre-•• nUJII reduçio i~nat1t.ucional de 

vene1Mnto., do. que hoje plIl'cebea •••• Grat.1ticaçio.

ouaato ao art.. 22. cuja redação do ·caput- i

planej-.nto.

À aupr•••io cio inciso II do arj. 21 jUltifica-'

tendo _ vi.~••er lnconatituc1onal & reduçÃo de venci --.e,

Ao pre.ent. propo.l.çio or1q1nou-.e de exp.chent..

a nó. lIftdereçado, por .eCVl.clor.. do Dep.rt....nt.o Nacional ele

E.tr.da. de JIod..., lotado. ftO 129 Di.tritO Rodovllrio. em

Goi.n.... , E.U~ de G01'.,0 ob)etiva a correçio ele 1nJu.clça••

pratlc"caa eOll a ecu.çi~ da L!l ". '.4'0, de 17 de ••t.abro 4e

uu.

SUMARIO

I - Projeto inicial

II - Ka COIIi••lo de Trabalho, de AdIIiniotraçlo e Serviço P11blico
ter-=t de racebiaento de emenda.

- parecer do relator
- .W>.titutivo oferecido pelo relator
- ter.::> de recebi.-nto d. e_neia. ao aublltitutivo
- parecer da Comi••lo
- .W>.titutivo adotado 'pela Colli••lio (texto final)

lIl - NA COlRÍs8io de Finanças e Tributação:
- emenda apre.entada apresentada na Coaissão (1993)
- termo de recebi...nto de emenda. (1993)
- terDlO de recebiJMmto de eD'Mmda. _ Reabertura de discussão
- parecer do relator
.- parecer da ComBBio

Art. 1.. - !:'; supruftldo o lnCl.SO ,tIl. do art.

28. e alterada a rudaçào dos sequl.nte$ dlSpOSltlVOS da Lel n9

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

8.460. d. 1.7 de sete::o.uro de 1992.:

*TIt:Jlo do Anexo 11:

TAbela de VenC11l\entos apll.cive1s .os servidores

da. carrelra. àe Dlpl~.t.a, Auêitor1.. do Tesouro H&CLon.l. Pg

llc1. Federal. PolIe1. c1vil do D1str1to Federal dos Poh

c1a1.. Civis dos extintos terrltórios teclerais. Orçuento de

F1n.nç.as e Controle, ProcurAdoriA .dA FAzenda Nacl.onal. Esp!

cJ,Alista elft Poltt1CA. rúbl1ca. e Ge.tÃo GovernaMental « do D!

partAmento NAcional de EstrAdA. de Rodaq_-ONEIt*.

*Art. 22 - O Poder Execut1.vo dispori sobre

conc.ssio de aux!11o allmentaçio aos serv1.dor•• civis dos ór-

ge.t.io e execuçio, .Itudoa • pe8fiUl••• da polItic•• cicnle.'

rodov1,1ria e de tra"lport.. do Governo federal.

Aa atl'lbu1ÇÕ8a do••.".••ervlcSore., de de.enYO!

v1MntO de ••t.r.tlcJiu de polltiea. pGbUca. e .se , ••tio 90-

ov.rna_n~l, ode.~Y01.'#1itento cientIfico e tecftOla.iCO, e pes

qui••• , não pocI.- ••1' apareacsa. do 8l.t.... carreira. tlpí
c.. do lia...... que ... __~ ...,_ur. _ forao de ',r!

•• euO na _1",1& ~ia, que a 1..ia1açio _ r ......

do .sweria ter olvi_.·
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Ressalte-a!, por pertinonte, o relacionamento

• o constante apoio técnico e científico, aantido pelo DNER,

atravis de seua servidores e ticnicos, cc. 'OrganisJlOs Intern~

elon.ia. ee-o o BIRD, aanca Jllmdlal'.•.~~!~. o ~u~ iaplica

em constante atualizaçio • coa~ti..nto de~anfoqu.. próprios

dA ...rineiA estatAl.

As alteraçõ•• pro~~•• ao ."'t. ;';4, buacaa corr!

gir distorções de natureza técnica, qr~v•• e "injusta., no re!,

peitAnt. à D&cinica própriA d3 AVAliAÇão d.·d....penho funci2

nal, cla.sificaçÃo de C.rq~ e r.Vl.~~·~nu.•~ de proventos ,com

.l.VAÇão d. um padrão. Ati alcançar.. o•••rvidor.a o ültiao'

padrão.

..................................................................
M2I.I'ICIIIl ........,........__.. IIt2:·

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

••~ ..~.. AlI"*'"~."".1áCftOIlL'~
.. til .., .......jIIIIiIa" I....

.~ ..

&.&1 11 • .....-a _ lHJ

o ••• I.all"1'. •• • •• 6aLJCA,....., ~ ....
- ::::=.:..=..:
.~ ..............--

.....................---...~..~,..... -..-
,...-.... CIllI .. or.........OwII_...... ' ........ ' ...... o-. ....... ,
e.--."'-1lI.............................~.-......-.-...--

ME. -'.IQIA.cre.__ CVIot FICCIIlIZ..... . _.

EI - ,
a.AUE I ..-.. ....-a. >li

I · I
".1UL._.

A • ~:::I ~--I ~...
I '" I ~-'::l

1........
v 2,1toU1U.

• I .-

I'
a.uM·"1

u_
• ~,....... a...II".N

I • ~........ ~...,."
1 S.111..... ~,."

VI I ==1
1..,_.- y

I
a.t'-

c .- 1.-'
~-• UIUI'. uuttA,

• ~... '.10."1....
I ~,..,. ,-.;uI

I v

I ==1 '--",1,.- ,......
I o I • ,..."'...• 2.A'.... '. ,--I I 2.'".... 1+ ,........

I • I 1.__' 2,IN'-1A • a.w.... ,.-.n...
I UkMUI '........

I
VI

I
&.....'2

'~-Iv a.a8tJW ,.-
• .. ~...- ,--• 1......

,__
I ~A ,--
I '.,..... ,__

I
VI

I -I ,--- v '...,7. ,....-
'i .. '.'ftI.II7.'11 1....4'7.

• ''-'"
,_

I
I '--. 1.1".....
I ,.-ma 1.1zr......

I I,
v

I ·.....,."1 ,.......... ,..,.-
,__

o • '~7. .-
I ,--- --" .,..... _AI
• .. '__I'

,__
A I ,--- L__

I , ...."Ul' ,--
VI ''-'1. '=V ,.......

• ,. ,.-.at2a ..-• ,...... ........
I 1.1-"1. --I ,.-- --VI '.....'1 =:- V _M

C .. ""- --• -,.". --I •.an.• ......
t ......, --v

_.. _.....
.. ....... ..-

o • .... l-I _.tI :::I 1'_

Esperam., por conaeguinta, o apoio doa noasos

ilustr,•• Par•• i pr••ente i.IL1c,1.~V.~4~ ~r de inteira jus

tiÇA •••tAr rev••tidA de toclÓ.olÍ ·reéjulaíto."d•.o;:on.titucio

n.lidada, juridicidade, oportunidade a conveniincia.

•••• '.!j4e4r .....,..~-_ -u-e.
.. _ .... ............ efttll*Ia fInu" -aio:

~
__~ ';1 .........._lIIIIo...........~_

........O""""''''''''.'''' lIpu:
~ ~

'l ~ 4k•..-• ....-.c,)----.........."'--Ollllrill .. -

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

..........- q,t .

_21.0 ............ -.. _ .. -C " ;' a
................. " "I ljnIiII ...................................,. " ......

I· t ...-.-.. ..
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LEI N' '.M5 - "" 10 "" DaDlUO
Da 1110

~.t/JlHr.e. dt,.trfU. pau /J cfIJ,,,/I
caçllo di Nr"" do 8""",0 CI.,I dIJ
V,,1lIo • du a~tlJrq~"" I~". e
114 out"" protJI4I"cl/Jl.
O Prald.nla da RtpÍlbllca
Faço laber que o Co""..... Naclo

lIaI decr.1a e .u laMIOlIO a ItIUlnla
Lei:

Art. I· A c'-ltlcaçla de C&l'IOt
cio IStntco CIYll da Unllo e du ~u·

larqulu federall obedecerA u dI..
t.rIMI ulabeltcldu .. prHfnte lei.

Art. 2" Oa c:aqoe MrIo cl&.loltl
cadoe tlODIO de provllllttlto em eu
mIMIo e de proylmtnto .f.t1YO. an·
quadrando-u. bUlcamente. llO/J ..
I\IInlat Orupoe:

De ProYlmtnto em ComlMlo

I - Dlrtçio • AsoeuonImen~ 8u
per_o

De ProYImento lCfetlYO
U - Pesqulsa CltnUtIca e T8c.

nolóllca

m - Diplomacia
IV - Ilalls~rlo

V - PolIcia Pederal
VI - Trlbu~ ArrecadaçIa e

Pllctll_
VD - Artesanato .

VDI - 8erYlÇO& AWll1l&rM
IX - OUt... atlY1dadu de lI1y.1

. ...pera
X - OUtr.. atlYldtdee de IIIftl-.

Art. 3" lleIUndo a eorralaçlo e
atIIlIdade. a natwe.. doi t.....al'
OU o DfYtI de ~toeaplica-
doe, cadt Grupo. yarlaa
atlyldad-. COJDprte :

I - D1roçio • _to su.
periores: ot c:aqoe de cIIreçIo e ...
-..monto IUperlone da admInls.
tl'açIa cujo proYlmento deft _ re
lido pelo crI~r1o da confiança. ...
l\IIIdo f~ .labelecldo em rIJIW&.
DI/J1lIo.

D _ Ptlqulta Cl.nUnca • Tecno
l6tIca: ot c:aqoe com atrlbu~.....
cIUllY" ou comprovadamenla JIl'Ul
c1pa1a. /lI _ulla .ltntlfl... pura
011 apUcada. _ cujo proYImtnto ..
.xlja diploma de cura0 luperlor do.
.nalno 011 babWtaçIo· lIpI 1q111_
lente e nio .telam abralllldol pela
leetsllçlo do MacIJlotrlo 8uperlUr.

UI - Diplomacia: ot c:aqoe qu.
se desUnam. a r.pr_ntlçle ,"pio
mltlca•.

IV - Ilaets~rlo: ot c:aqoe eom
atividades d. mails~rlo da tocl<lI e
nlvell de .nslno.

V - Policia Federal: OI carlot com
atflbulçlles /I, nature'" IlOlIclal.

VI - TrIbulaçlo. Arrec:adaçlo •
Flscallzaçlo: os carroe com 'tIYl
dad.. d. trlbutaçlo. arr.cadaçlo a
f1scallzaçio d. trlbutol federall.

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

.. .. oOoOoOoOoOoO .. oO.oOoOoO ..

Ltl Ig 6.550••e OS .e JulhO • e 1 "'••

Est.belece dlretrlz.s p.ra • cl.sslfl
c.çio de cargos, e.pregos • funções
do Serviço Civil dos Territórios F.d.
r.ls •• dí outr.s provldinclas. -

O , I E S I DE. T E D A I E , O • L I C A

FaÇO sab.ír que C1 CDngresso Ilacion.l decreU • eu sanciono a
seguinte L.I:

Art. 19· A cl.sSlflcaçio de c.rgos•••pr.gos •
funçõ.s do Serviço Civil .os Territórios Fed.r.ls. exclu'do o
d. Fern.ndo d. Noron~•• obed.c.ri Is dlretriz.s est.b.l.cfd.s
n. pr.sente Lei.

Art. 29 - Os c.rgos s.rio classlfic••os COlO de
provl.ento e. co.lssio e de provl.ento .f.tlvo: .s funçie~ C!
-a d. confl.nça .~s e.pregos, co.o p.r••n.nt.s, .ft4ua.rando
s., b.sfc•••nt•• nes se,uint.s 'rupos:

D. provi.ento e. co.lssin ou de confl.nç.:

- Dlreçio • Asseisor••ento Sup.rlor.s;

11 - Dlreçio e Asslstincl. Int.r••dlirl.s;

O. provl~nto .f.tlvo:

111 - Trlbut.çio. Arrec.d.çio • Flsc.llz.çio;
IV - Pollcl. Civil;
D. e.pr.gos per••nentes:

y - Outr.s Atlvfd.d.s d. Nivel Sup.rfor;

VI • ".,I!.ti,lo;

VII - Serviços Auxtlh,es;

VII! - Out'lI Athld.des de NiVll Midlo;

IX - S.rvlços de T'lOspo,te Oflcl.l • 'orta,h;

X- Art'Slnlto.

A,t. 39 - C.d. G,upo ••b'IO,.ndo yi,lIs .thld.
d.~ se,undo • co'r.h~io- ••flnld.d.. • natu,u. dos tr.b;
lhoS··Ô'u.~."fv.l d. conhttl ••ntos .pllCldos. co.preendera: -

..-
r-õ'-D4.r,'!5io·,.Ass.sso,..ento Sup.rlort~: os CI!

gos • funções d. di 'liçi--;;··ê:.ui.:~so' ...nto superlnrts. cujo pro
yl.anto dn. se, ,e'ido p.1D c,lti·"IO·.4c.. conflln~ •• Observad.;
11 nO'.1I Ylgentes n. Ad.lntst,.çio F.d.;;·n··..·
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DECRETO N! 84.669. DE 29 DE ABRIL DE 1980.

a.p/amenta o ia,eitueo d. """""0
lu.ema.J • 'UI' .. ,.t,,.m a Lei .~ ••M.
d. JD d. d......b,., d. Jm, • " DeeI'Ho·/.;
a~ J.4M, d. J3 d. I....,.;,., d. Jm, • d~

outra. pl'Ovidlaci•••

O PRESIDENTE DA REPO'BLICA. ulando da atribuiçlo qua lhe
confere o m~o 81. item 111. da Constituiçlo a tendo em viata o dispo.·
to noa~. S! a 13 da Lei n! 6.646. de 10 da dazembro da 1170. a no
~ 7! do Decreto·lai n! 1.446. de 13 da fevereiro da 1976.

DECRETA:

CAPITULO I

D.. Diapolliçilea Geraia
Art. I! Aoa aervidoru incluídoa no Plano de Cla..ificaçlo de

CIJ'&OI. IDatituído pela Lei n! 6.846. de 10 de dezembro de 1970. aplicar·
_, o IDltituto da proerea.lo funcional. obHrvada. li norma. con.·
&anta delta Rqulamento.

Art. li:' A prolR!lI'O fUll;;!'mal conaiate na mudaaça do aervidor
da rafertncia em CI'!!!! ~ ""contr. para li il:Dediatamente .uperior.

Parqrafo ÚDico. Quando a mndllliça ocorrer dutro da meama
dUM. danominar'M" procrea.lo horizontal e quando implicar mudan·
p de cluM. procra••lo vertical. que dependerá da esi8dncia de vaca
CMIVqo.

Art. r. Faro...' a procreulo horizontal no. percantuail de 60'5
(clDqOanta POI' cantol por merecimento e 60'5 (cmqOenta POI' caatol por
anu.oidade.

Par'crafo Ilnlco. O. percentuai. de qut trata a.tea~ Incldlrlo
IGbre o nllm.ro d. ocupanta. de CltIO. e empraao' da cada catalOrla
funcionai. com a deduçlo do." abran,ldo. paiOl mia0. 14. 17. 18. U.

Art 4! A progresslo horizontal decorrerá da avaliaç'o de desem·
penho, expressa em conceitos que determin.rlo o interstlcio a 'er cum·
prido pelo servidor.

Art. li! Concorrerlo' progresslo vertical os servidores localiza·
do. na última reíerência das classes iniciais e intermediliri...

CAPITULO 11

Do intersticio

Art. 6! O interstício para a progresslo horizontal .erá de 12 (do·
zel me.e•• para o. avaliado. com o Conceito 1. e de 18 (Uezoitol meses.
para o. avaliado. com o Conceito 2.

DECRETO N? 89.310, DE 19 DE JANEIRO DE 1984

AJura _ r~d.c.o de dispositivo. do 0.,
, -ereto n~ 34.669, d~ Z!I dI' .bril dI' IMO. quI'

rr.ulaml'ne. o instituto d. IJrD8rrsdo
fundon.1. .

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atrlbuiçlo que lhe
confere o artigo 81'. item 111. da Constituiç60 e tendo em vista o dispos·
to nos artilos 6! e 13 da Lei n! 5.645, de 10 de dezembro de 1970, e na
Lei n? 7.163. de ':1 de dezembro de 1983.

DECRETA:

Art. I! OS artieos 2!. parágraío único. 23, caput. 25 a ?:T do"Decre
to n! 84.669. de 29 de abril de 1980. passam a vigorar com a HllUinte re·
daçlo:

-Art.2! .
Paráll'afo único.. Quando a mudança" ocorrer dentro da

mesma classe. denominar·.e·á proeresslo h"Orizontal e quando
implicar mudança de classe. progre.slo vertical.

. Art. 23. Para efeito da proaress60 vertical. J e.trutura da.
cateeoria. funcionai.. com vistas • fillaçlo inicial da lotaçlO
da. respectiva. cla••e.. lIerá constituida da llllUinte forma:

Art. 25. O Mrvidor que fizer ju. à proare••lo vertical mu·
dará de cla••e com o carlO ou emprelO qua ocupe.
.........................~ .

Art.?:T. A. ValU e vaIO' verificadOl nu ela'H' interme·
diária. e final revertem'lI • cla'H inicial. rellalvada. a. vala.
de.tinada•• tranaf~nciaou inovimentaçlo.~

Art. 2! Na hiPótell de inui.tirem recurlO. orçamantjrio. pró·
prio. par. atender' de.pa.a. & proere••lo vartical IOmente IIrá efeti·
vada apó. a Iiberaçlo de recurao. pela Secretaria de Planejamento da
Pre.idlncia da República.

Art. 3! EIte decreto entrar' tfft vilor n. 4ata ........bUeacto.
nvopd.... disposi(6es em contnrie. •

Bruma, 19 de jan.iro cIJ·."; lU! •• IlldtlMl'dlftela ..... .-.
República.

JoAo FIGUEIREDO
lbr.ltlJn Ald·Ac"l

COMISSÃO DE TRAIlALHO. DI: AI»IINISTRAçJ;O E SERVIÇO POBLICO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N9 3.301/92

NOIi terme. do art. 119, C8Pl~' I, do Reqimen
to Interno da Câmara do. Deputado., alterado pele» art. 19, I,
da. Resolução n9 10/91, o Sr. Pre.idente datezminou. .bert:Jra
- e divulgação na Ordam do Dia aa. Comi••õ•• - de prazo para
apresentação de emendas, a partir da 1S / 12 /92 , por cin
co sessões. Esgotado o prazo, nio foram recebidali .andali ao
proJeto. ~..

Sala da conl1..../"\.~d. dezembro de 1$192.

Antoni'6 Lui~ã~ • Santana
Sec' ariO'

~.:'(:{'-:"':~ .;;...~ l.··(;.."..uss;f.c;~ 'M" ,.IÃ:l!J~A;. .AF ~íJI'1tA'/."~
f~t; C ~*.t~·'//f:c. ..rt.i.._~:o

I - RELATóRIO

•~ proposico:io ~ob ~n'l i.e da-riva de reivindicac_s

dos ~~I'"vidores do D.p .... ta••nto Nacional de Estradas de

RodõlSllc.,,', 'i'ncon'oraados coa os rUMO. da .,-oce••o de i.onoMla

s.rvi"-c;cr públ i'co 'eder~l.·

Atendendo às postulac:õ•• da ItCRcionada cat..orl.,

o Autor propô..... s.guinte. ltocU"'.c..c:ÕC'. mt l.eJ. nQ 8.4", de

17 dc sete.bro de 1992, cuJo tmctc. t~·. intHClo de

solucionar dc" ·"cra. d..fin it·l ..... " • ~1c.J da- parida"" de

vencl.ento.:

HH lnclu.5iio dos ser", i dores . da DNi:R na tabela de

....enc imentos aposca COMO Anexo 11 àquelr d iplo.a llEgal;

2!' eld:.en!!So. do a.lJxíl 'i~-a.l i Mentação a SErvi dorrs

qlJ~ cumpr~l'A Jornadas de 3e horas !'O••anais;

3!) eliMinação do dispositivo da lei anterior.ente

ahldlda que SIJPrllle ao gratíf"icação d•. ati .... idadEs rodovi;árías

dos contrach€ques dos serv i dore. do DNER;

<lã) 1"f!5tabElECIII~rtt":C del'possibilidade de proMoç:ao

~i\ra os ~ervldore~ do,. PlanCl. ~E Classif'icaç:io de Cargos

In .... tlhlldo pela Lei "25.645,.. d.. 1. dE' deze.bro de 1-9.1'.

i"ão foral1. <;\prt!stnt.~das eHndas il proposta ..

rI - VOTO· DO RaATOR ."

Pi1lra Sf/· ent~nd~'; -ãs" r~zões do proJeto. i

necessár io, prEl i. ina,....ent., UM breve apanhado sobre la

.q'J~stão da i50noMj~. O debate sobr.. o as.unto se iniciou.

~~b•• dlJl'"ante a adMinistrat;ãO". do IlIllndatárj.o

afastado.· SJ!.rvics de ,"P'#ttwKt"o " ...a ·acaberta.. UM de seus

maiores deSMandos: entretido na. v"u.~tar.'a de dilapidar os

cof"reo; públ ícos, o ex-Che'. de Governo renunc iOIJ coilo o

Ijnlco PresidEntr da República. desde Castelo Branco, a

atravessar sua gestio sea nenhua. pol it ica de re,juste

al,lt eMát i co. paT••" r .....,....c~ c:LRJl. s~}'},dor~ ... fed..... i s •
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r,:' ......... ~~*t ..u:t~.."u.dit~,.. Lru:uc..... P.~ .inf'l.,io que

f'lutuava. entre 2~ e 3.% ao H,srtls .asr.Sr"" .F:,lI:rn.andQ Collor de
HelIo usou Ir abusou do cri.lnoso expediente de con.elar

venc~o• .c." .~inv_~j:talS~ .. {~lMIlo.-,!,: "r:..~~___ cOMPriMir

rclMJÍ'1Wr·acÕ&"a r ••.-p J MI'!:UP ~ ~l,l!,::o-e.;.,al .... "r•• i ••• da

-lsonCMI.". ·I iv4tll:h It.:r.~~~. dc" ••l.l.s!Jccssor que

corr",iJat e.,.; pCll.lCo&.,:-", INlI!Jfj..... ~:.sq.1"l.d ••Rnttlf i.~l.nt.d.

durante quase tri. anas.

Ma~ de....e srl'" cobrada da at ua1 adlll In,.,.t r ac;~~o, a Inda

nrals tcndo ell vIsta os l"lom-:s' Indicados ::J;).I"'a. c'lldar d. área,

lUla scltJG:fÃo p;p.llatlva, de caráter iMediato. É Indispensável

Implantar' 'J~~ po) it ic:a dE ,Tl!aJl.l5t~s illJtolllát iC\J'i parij\ 0<;

vC'ncJnlf:ntos do sC'rviço pljbl ico federal. Só com essa mEdida

.lO: ,~,)dE .:or:ptat<> 1~,":>\.\ltll" I~t:illl prllTlJndItJ .... dt': ., '"r'·\:.'.~;a rJa<;

; lljfjlf,'raS I,? ,:o1l'lple::A'.i dl~to.. ç:'O€S re5'Jlt,'\ntes ,;0 çallllnho

-l'ionJalll:.O- alotJtado pelo governo ol'lssado"

t'tor e.,;s;as ra~ões. ...pre~ent;'-5E slJb~t Iblt 1....0 à

Iilatérla. onde ~E propõe pol ít ica emergencIal de rEaJustes

,.,Jara as VEncimento!:. lt demais v~ntagens do'!. sel~""ldol"es da

Uni~o I:' dE SU~5 autarqlJlaS e 'fundar;ões. com parâlletros

cap~zts de trnr i qlJccer dE TorMa cruc i al a dI SC1.l.55ão da

fAatéria. Caril tsse raciocíniO. iilP"'OVElt'i\-Se <Ío política

<;a1;;\I"'lal Vigente para 05 trab~lhadores EM 9ltral, elidindo-slt

'iOMente o trto de sEis salál"io~ mínimos na .:oncessão tJe

reajustes autOMáticos, tendo eM vista qUIl o serviço pl,Íbllr:O.

nesse part icular. conta COM regras e"Spcc í f' i CiJoS. d. 11.1.2 do qUI'

deterrr. i na o art. 38 do AOCT. bem COMO o art. 169.

torrespondente ao priMeiro nas disPosir;:ões const itl.l.CIOnals

pterManEntes.

Oa proposta or il inal. aprovlt i tou-Slt apltna. a

lf:xtltnsio do auxilio-aI í ..entacio aos servidor..s que CU"P.. ItM

jornada. de 31 horas. Medida de caráter tio gl!nirico e

abranlentt quanto ao pol ít Ica de rltaJustes proposta. A

SOlUliOão dos probleMas que af'l iSleM EM part Icular

servidores do DNER podlt e dltve f'lcar p.ra I.lMa sltgund'l. Etapa.

onde.e buscará superar a de.ordlt. introduzida no scrvlliOo

públ ico f'.dcral pela 'quadr i lha r"cEntemente apitada do poder

por R.ta Cas••

dR 1993.

D"Put"'dO~SlllantC
R..lator

o Conlr.sso Hac i on.l d..cretal

Art. 112 Os venCi.ento.. soldo. e d.... i.

r.trlbui'õ•• pai•• ao. servidor.s clvl••• illtar... ativo."

inativos. b... co.o aos .aus ....nsionist••• nos órgios da

adainistracio dirata. autartlula•• "l,Indac~s dos tr'.

Pod..,.... da Un 110. serio reaJu.tado. na. prol'orch.

d..terMlnad•• ,ala L.. i nR B.S42. de 23 de dez...bro da 1992.

g 1.2 Para -Fins de- cálculo dos r ...ju.t«s

l\Pl icá,vri5. os servidor..s a q"'lt s. r ..fare o aau.t. equiparaa

Se" aos trabalhadores co.. data-base no "lÊs de- janeiro.

§' 2Q Os índ i CES de re~ju5tlt apurados por f'orça

desta lei aplicarn-<;!t' totalidade das .....Rrba~ reM1..InErató,.ias.

com FHC~,ão dr diárias It ajudas dlt custo"

fi 32 As p;arce-las rE'Frrentt5 :nd iCe-5 de

reajl.l'õ.te prodUZirão ef'eitos f'inanc... iro5 a partir dos Mcses a

,qlJr S~ rtf"ercRt 05 .arts. 42 Er Sg da Lei nQ 8.5<"2 .. de 1992, t

ser~o pagas após a divulSl.cão da rECEita cor .. ente da Unl5\o ..

obsltrvado o d i,sposto nos §§ 42 iJo 72.

S 4g Os índiCES dlt reajuste 5erio reduzidos para

a proporçi(o necr~s;ir i a ao cuapr i IIcnte» do qlJe dcterllll i na o

art. 38 do Ato das DlsposlG:õ"s Constitucionais Transitórl~5.

sellllPre que sua apllcaç:iro resulte eM, dltspcsas COM pessoal

super í ores :\s pttrm i t idas par essa norMa. const i tU!; i ona.l ..

§ 52 Os indices s ..rão aplicados dlt TorMa integral

quõt.ndo a divulgaç;R:o da receita co.. rcntlt da União -For

e.,etuada til dat-a posterior aD Yigisiao-quinto dia do ..is

5ubs.-.Uent:. ã .. l.Iltle •• qu.. o r ..aJuste 'or devído.

§ óQ Os s.rvidor.....erio cOMPensado•• ~eM efeitos

retroat ivo•• pelas pvc..la. d. r ..ajustc não ilPl icadas. tio

logo -as ..«ceita. corr.ntes da União COMPortea os valo..es

glo.ados.

§ 72· As nor.as do § 4Q s ..rio autoaat ica.entc

adaptada. aos ter..os da Lti Co..pl ....ntar a que 5lt r:ef'ere o

ar.t. 169 da ConstltuiCio.

Art. 2Q F i·c. ..st ..nd i do' aos scrv i dores que cuaprent

jornada de trinta horas seManais o auxíllo-alia.ntaç:ão a que

se r.Tere o art. 22 d. r.... 1 nQ 9.-461. de 17 de set"Mbro de

1992.

Art. 3g

I'ubl ica~io.

Esta l .. i entra
í!i. vilor na data d.. sua

PROJETO DE LEI N,g 3.391, DE 1992

"Altera dispositivos da Lei n9
8.461. d.. 17 de 'iEh:l'Ilbro de 1992.
que 'conCEde antEc i paçao de
......nci ...nt05 e d~ 'Soldos dos
sltrvidorr5 Civis E' milItares do
Podltr E>:ecl.l.t ivo E dá outras
providincias·_·

SUBSTITUTIVO DO RELATOR

·PROJETO DE LEI Ng 3.311. DE 1992

Introduz fóral.l)a dI' r ..ajuste
autOMático dlt venci.Rntos. soldos. e
d .... i. retribui,õl:'5 no sltrvl,o
público , ..dltral It estltnd.. aos
servidores COM jornadas de 3. horas
o direito ao aU>cillo-al i.cnh,ç:âo de
que trata a Lei n2 8.46'. de 17 de
s.t....ro d .. 1992.

Sala da Comissão. eM J.<; de r-''';' ..... ·'de 1993

DRP"t.do ChG2t~
Relator

COMIsll1o DII ftDlWlO, DII llDJlUISTIIAÇIo 11 SIlJlVIÇO POaLICO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DI: LEI N° 3.301/92

No. termos do art. 119, cap1lt:, 11, do Regimento
Interno da Cbzara dos Deputados, alterado pelo art .. lei, I, da
kesolução n ll 10/91, o Sr. Presidente 'd.terainou a abertura - e
divulgação na Ordem do Dia das COlai••õ.. - de prazo para
apre••ntação de emendas, a. partir de 07/04/93, por cinco •••a6e...
Esgotado o prazo, não for.. recebida••_ndas ao Substitutivo
oferecido pelo Relator.

Sala da Coai••lo, •• 16 d. abril d. 1993.

f/T.Jif.Y~
Sec:t8IWia
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ICOMISSÃO DE FINANÇAS EllUBtrrACÃO

~ PÁGINA
FI: lU OMlI

EMENDAN"

(1, q 3I
I
--'PR=O:':JET=O,",OO=LEJ=~N"O--I ri=====;;CLAS:;7,~SIFJ;;;C;::A;;:ciXõ~----"

']IIMEUIVA I ]IUII<1llVl1VA , IAlXlTVAre

330l-AI92 , (INlWl1>lAnvA 1X,,,oo"":.nvA

Deputaao ~ltilLXJnE
Relator

Eativ..ram pr•••nt.. oa ••nhor.. Deputado. Paulo Paim.

Pr••!danta: maury MUllar. Vice-Pr.sidente: Aldo :Rebalo. AU9uato

carvalho...nadito d. Figueiredo. Chico Vigilante. Chico AIIaral.
adJlar Moraira. EdIlundo Galdino. Ern••to Gradall.-, Haroldo sabóia .
.Jabe_ lt1ba1ro. Jair Sol.onaro. J.qu•• wagner . .10•• C1aota. _Marcelo
Luz. Mar.UI Laura. Mari.o da Olivaira. Nilson Gibaon. Raquel
Cindido WalciQlftiro Fioravanta a Zaira Resanda.

Sala da Comi.oIo. em 16 de maio de 1993,

::r:rr _PARECER DA COKISSXO

À Com.i••ao d. Trabalho. d. Adminiatraçl.o a Serviço
Pl1bl1c:o. eM raunilo ordinária r.alizada hoja. aprovou.
un.n1.....nt•. com substitutivo. ~ projeto d. Lai n- 3.301"""2. no.
teZ'1lOa do perecar do ~.llltor.

JUSllFlCAnvA

S.nhor Preeidant.,

\f
to 1oi.",
@., ~
VI JlEL

lIDO L - PIIlIlt

\/ If/.01 r; (j/l
A

:O.f IrQ. 'n05 t.r..os-j"orr:-1':S, "ar.ir .Ir
"nlco. do aICD. o dR••r~'JI"'••urntD da......
IIU Inte. proflos i c.at•• PL.1.S6~/9l,PL.l'••19'
PL.211U91 ,PL.2323/91 ,'L .2B38/92 .,J....Xi.IJ.r
9~,PL ....6i/93.PL.4169/93 • 556 9 •
Publl qUP-..·• •

17_1!l93

DATA

ExcelentIBeimo S.nhor Deputado

WIS EWNIXI MGALHIIES

01gn1o.11OO Prn1donl:at d.

CIooora da. Oopul:atdae

Bro.1U.,OF- 19 d••bril d. 1995

Requeiro a Voes. Excellncia, com bUli no PariguFo Onlco

do Art. lOS do R8gimlnto Interno da CAfn8ra doe Oaputadoe, o daaarqulvMMl!!.

to dl!l!l propoeiçao!l de minhs autoria, para que ntomem a tr8l'lÚ.taçlo desdi

o e!lt~gio lJlll que flB encontreVllm.

De« aoama0 1-. -CIpIl-.e_ff l- er.~ftIdIçIo:

-Ad. 1-. OI w:ae:imeaa. Dcbe'" rarIMiçIa Ien'idorcs c:Ms c ailitIm lItiYaI c iMtiYaI. baI
.... --pcooioaiIlor,-6qIaodo~<ItN, fimcloçeosdoolll!s _doU__.......-__.ldca~ do_privlIdo,

~=:::"~':-de'=-·~""-'''ocMdoru'qoo.._O_llqIIipone-ao-
13·.A<poztdaI del'llfjuolo..-..__.l*lirdo~dIa-__

qoo~.~.--....__do_-doUoilo.__o~_II... .,..

Ol'l<ljdodoL<i3.30lJ92, __do__JlOIa~do~~.Sml\O

-._._doapticaçlo-...... - ..... ptiooo__doc..-
_.A__.., ..... -.ii_

oGovomo
_. .....

_do.... privlIdo_doMocidl_ ..340.o._plIltiooo-.-. iLai ..1,676, do jooúo de 1993, ... lia p>IlIic:a -.__ AN1l!CIPAÇ(ES llIME51llAIS _ __ i
_do~,O_docr ..-.__.... de ..._i__..340
_iLoi_ Alladoadoqooro-.do_.""'._iLá ... I.542m _p.;

,
- _._-.__.oplcaçIodoo__do _._..-

5 3- A. p.rcel.s r.ferente. ·ao. indic•• d. re.ju.ta
prod.uz1r&o _tei to. financeiro. a partir do. m.... & que 8.
r.tere. o. art•. 4- e 5- d. L.i n- 8.542. de 1~n2. e .er.lo pag••
ap6... divulqaçAo da rec.ita corrente d,a Uni.lo. ob.ervado o
di.po.to no. SS 4- a 1-.

5 .. - o. indic•• d. r.,aju8te &.r.lo r.duzido. para a
proporçAo n.c.....ri. ao cumprim.nto do que d.t.rmina o ,art. 38 do
Ato da. Di.po.içae. Constitucionais Tran.itória•. s.mpre que cua
.plicaçao r ••ul t. em d••p.... com p•••o.l superior.. ã.
permi tida. por e ••a norma coo.ti tucional.

Introduz fórmula de reajuste
autOIll.tico d. vencimentos. 8'oldo. e
d...is retribuic;ee. no serviço
pl1blico federal e e.tende ao.
••rvidor•• coa jornada. de 30 hora.
o dir.i to ao aux1l1o-ali..entaçAo d.
que trate a Lei n- e. 460. de 17 àe
••Caabro d. 19'2.

S 5- Oa indic8s serão aplicados do forma integral quando
a divulqAÇI.O da ·r.ceita corronte da UnJ,ao for efetuada om data
po.tarl.or ao Vi.gé.imo-qu1nto dia do d. subseqüento àquele em. que
o r,eaJuste for devido.

S b- 011 a.rvidor.. serAo compensados. 3.m ef.ito.
retroativo.. pela. parcela. d. r ••ju.te nAo aplicad... t&o logo
•• recelta. corren't•• da Unilo compor.tela. o. valor... glo.ado•.

S 7- M nortU.* do S ...8 ••r.à au.toma.ticam.ent. adaptada.
ao. t.rmo. da L.i Compl.m.ntar a que ~. retere o art. 169 d.
Can.ti tuiçAo.

Art. 2- Fic.a e.t.ndido ao. s.rvidor.. que cumprem
jornada d. tr1nt.a horll. a.maoar.· o auxilio-alim.ntaçAo fi que ••
reter. o art. 22 da r..i n- 8."0. ,a. 11 de set.mbro d. 1992.

Art. 3- E.ta ie! entra em vigor na data de sua
publi caçA0.

SUBSTITUTlVO ADOTADO PELA COMISSÃO AO PROJETO
DE LEI NI 3.301. DE 1992

Ar,. 1- o. venc1I1eftto.. aolclo8 e d...1. r.tribu1ç~••
paGa. ad ••:rvidore. e1",i. _ ailic-ar.. ativo. e inativo.. b..
cc.o ac. _u. pensioni.ta••. no- órglo. da adaini.traçao direta.
autarqui.. e tundaçae. do. tz:.. Pod.re. da UniAo. .arAo
J:'_jutadc. na. proporçO•• de'eralnada. pala L.i n- e. $42. d. 23

d. d••.-bro da 1"2. ..~ ,

S 1- Para tilDt-à ·úlcltlG do. r.aju.t•• aplic4v.i•• o.
••l"Yidor_ • q~ .e r.1.~ . o capu't equipar..-.. ao.
CE'abalhador_ coa data-b••• no ... d. janeiro.

S a· o. 1ncUc•• de r.ajuste apurado. por torça d••ta 1.1
apliea--.e • totalidade d.. verba. r ..uneratOria.. coa .xceçao u.
di.ri.. e ajuda. d. eu.to.

o ~SSO HACZOKAL decreta:
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1. Pro:leto Original do Autor

TE~MODE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI NO 3.301-A/92

Nos tennos do ar!. 119, I, do Regimento Interno de CtrnanI ~
DepulIlClos O Sr Presidente detenninou a abertura e divulgaçAo rIII Ordem do Dia
da Com_ de prll20 para apr8sentaçio de emendaS, a partir de~, por
cinoo HU6H. Esgotedo o prazo, nAo foram recebidas emendei ao projetO.

o Plano Plurianual (Lei nO 8.446, de
21.07,92), por tratar-se de instrumento de planejamento basi
camente voltado à definição de diretrizes, objetivos e metas
para a alocação de ·recursos da Administração Póblica Fede~d
e, em especial, das despesas de capital e de outras deljs
decorrentes, niio faz referência à matéria em análise, por en
volver despesas estranhas ao c.ontelldo do PPA.

. A Lei de Diretrizes Orçamentárias para
1995 '(Lei nO 8.931, de 22.09.94), não obstante apresentar no
c::aput do art. 53 restrição de caráter geral quanto aos qas.tos
com pessoal no Ambito dos Poderes da União, não alcança a pro
posiçlo em tela, pois esta enquadra-se a mesma na ressalva
constante do iI?-c. IV, Sl°, do mesmo artigo, que assim se
expressa:

"Art.53 ••••••••••••••••••••••••••••••

S18 Re••aJ.vam-.. do diapoato na.te
artigo aa de8J)ea•• daoorrant8. de:

Sala de ComInA0, em 30 de n*o de 1996.

'XV - raaj.u.t.. ou .criacimo. de van
tagana ~ virtude do diapoato no art.
3g, Sl", ela eon.tituiçk> F_ral"

,.,.qleeeea DI')
COMIssAo DE FINANÇAll E TRIBUTAçAo

No que concerne à compatibilização com o
Orçamento do exercicio (Lei nO 8.980, de 19.01.95), vale sali
entar entretanto, que o projeto, além de configurar aumento de
despesa MO prevista na Lei de Meios, da forma em que foi pro
posto, carece de uma projeç!o dos gastos, o que toma impossi
vel a sua compatibilização com o orçamento do exerclcio.

2. Subatitutivo cio 'lla1ator
- RELATÓRIO

Com a proposição sob análise, de iniciati- .
va do Deputado Virmondes Cruvinel, pretende o ilustre autor
alterar dispositivos da Lei n D 8 .. 460, de 11 de setembro de
1992, que "concede antecipação de vencimentos e de soldos dos
servidores civis e militares do Poder Executivo e dá outras
providências" ..

Ao conceder reajuste de vencimentos, sol
dos e demais retribuições aos servidores civis e militares(
ativos e inativos da Uni!o, nas proporções determinadas Lei f1.
8;542, de 23.12.92, e retroaqíndo os seus efeitos (53·, art.
1 do Substitutivo) I estará. criando uma despesa adicional, por
conseguinte, sem previslo na Lei de Meios.

Da mesma forma que o projeto oriqinal,o
substitutivo do Relator nlo apresenta qualquer incompatibili-'
dade com. o· Plano Plurianual e a Lei de' Diretrizes.
Orçamentárias. . -.

t de mencionar-se entretanto, que a propo
siç!o substitutiva altera radicalmente o projeto oriqinal,
apresentando inclusive uma nova ementa que trata de reajuste
aut,omático de vencimentos, soldos e demais retribuições no
serviço p11blico federal e altera o dispositivo da Lei n·
8.460/92, que extende o auxilio-alimentaçlo aos servidores com
jornada:15 de trabalho de 30 horas semanais.

O projeto Substitutivo também provoca im
pacto na despesa orçamentária ao criar despesas nAo previstas
no Orçamento vigente.

da

Em sua justificativa de fls. 3/5, argumen
ta o ilustre autor que a iniciativa da proposição visa corri
gir injust1.ças praticadas com a edição da mencionada Lei n

ll

8.A6D/92, por apresentar-se a mesma eivada de vicios ~e i~
constitucionalidade ao reduzir os vencimentos dos polJ.ciaJ.5
rodoviários, com a extinção, da gratificação de desempenho de
Atividade Rodoviária, caus;riÍ.10 prejuizos financeiros, mormente
aos servidores do DNER/GO/ cujas reivindicações originou-se
o presente projeto de lei(. / .

Em sintese, prete~de o autor
proposição:

a. inclusão dos servidores do DNER na ta
bela de vencimentos correspondente ao Anexo II do mencionado
diploma legal;

b. extensAo do auxilio alimentação a ser
vidores que cumprem jorhadas de trabalho de 30 (trinta) horas
semanais;

c. eliminação de dispositivo da lei, que
suprime a Gratificação de Desempenho de Atividade RodoviAria,
aplicável aos servidores do DNER (inc. III, art. 28, Lei n·
8.460, de 17.09.92); e

d. restabelecimento da possibilidade de
promoção para os servidores do Plano de ClassificaçaO de Car
gos, instituldq pela Lei nO 5.465, de 10 de dezembro de 1970.

Na ComissAo de Trabalho,. de Administraçlo
e Serviço Pl1blico d,a... Câmara dos Deputados, a proposiçlo rece
beu parecer favorável por unanimidade, nos termos do Substitu
tivo do Relator.

Na ComissAó de Finançás e Tributaçlo, den
tro do prazo regimental, o projeto recebeu 1 (uma) emenda, de
a~toria do Deputado Vladimir Palmeira.

t o nosao relatório.

II - V010 DO NiLA'l'OR

Submetido à Comissão de Finahças e Tribu
taçlo para apreciação sobre os aspectos financeiro e orçamen
tário pllblicos, cabe a este 6rqào técnico~ exame do projeto
de lei quanto à sua compatibiiizaçAo ou ad~açio com. o plano
plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e o orçamento
anual', conforme estabelece o art. 53, inciso lI, clc o art.
32, inc. IX, alln.~ h, do Regimento Interno.

No que concerne ao proj eto sob an6.li8e,
cabe-nos as seguintes considerações:

A extensão do auxilio-alimentaçlo aos
servidores que CUIlIPrem jornada de trabalho de 30 horas tamb6ll
acarreta despesa adicional, para a qual inexiste dotaçlo orça
mentária, prévia e suficiente.

A Constituiçlo Federal estabelece eJIl seu
art. 169, paráqrafo l1niao, ine. I que"a concesslo de atllll
quer vantagem. ao pessoal ativo e inativo da UniAo somente po
derá ser feita caso houver prévia dotaçio o.--~ia .u~ici

Clte para atender i.. projeQC5e. de deape.. de' pa••oal • ao.
aari.ciJIo. elala cIacor.....ta.". (qrifamos)

o projeto em apreço nao atendeu à
exigt!ncia c;:onstitucional, uma vez que n!o há informaçio sobre
a existêncJ.a de dotação prévia e suficiente para custear as
despesas o:i1;1ndas da aprovação desta lei, uma vez que tanto o
~~~~:;~. orJ.gJ.nal quanto o substitutivo importam em. aumento de

3. Da_nela
A Emenda do iJ,ustre Deputado Vladimir Pal

meira objetiva modificar o texto do art. 1 tt, caput e S5 do
Substitutivo do Relator da Comissão de Trabalho, ao fixar cri
térios para os reajustes mensais para os salários dos servido
res públicos, no Ambito do Congresso Nacional, bem como a vi
gência dos seus efeitos financeiros.

. Tal proposição também incide na vedaçlo ..
constitucional constante do mencionado art. 169, inc.! da Lei
Maior que proibe taxativamente a realizaçlo de despesas com
pessoal sem. o. prévia e suficiente dotação, motivo pelo qual
torna-se inadequada orçamentariamente •

. Pelo exposto, opinamos pela IlWlII:~
FDlANCJ:IRA li:~ do Projeto de Lei 'no 3.301; de 1992,
na forma da proposta original do Autor; bem como do Substitu
tivo do Relator, adotado pela Comissao de Trabalho, Adminis
traçA0 e Serviço P1llilico e da emenda ao Substitutivo.

Sala da COmiSSãO';/F'~l . ~ .....,~ c<.t l"let.,

Qçutaclo TOIIIIJ:.
R r
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Ou !'õeJa, muitas VlrZ2S. por sillples lapso

E.' d ... boa f"fi, o contribuintR -- ou ....es.o seu

i nlrst 1m~vel de i nf'ornlação para o Est ado. a\:6t MeSMO co_o

lU.' l'llllio dE aval iar macro-econoMicalllente tJ nível geral

de renda dos diversos ~staMentos sociais da Nac:ão. ~

Niio bastasse pagar o tríbuto, ainda por

c i ma '3e ex I gc UMa vfrrdade I ra catildup.• de docUMentos, d.

provas e contraprovt\s, de intenninável papelada. enf'IM.

para provar MU i tas vezes o .que .neM Prec i Sil ser provado.

ma.. que neClr5Sar i aMente E::< i ge do Já sacr i f" i cõi'do p;lgador

de: hlPOStoS um s:acrtf"ício <l l\1ais.

Este inJIJstif'icáve-l verdadeiro mart.írlo

teM lev'ado muitas vezes a que o lnc.uto sujeito pa,;sivo

do tributo, ante a Imposição e§tatal, que não R pouca,

perca-se nos meandros de deterfl i nadas obr i !Jac:ôes

acc!õsórias, que lhe são eHl9idas, e qUI: não altera.

nccli'SSayiaMRnte o ....alor do tributo que deve pagar .. Isto

podR ocorrer COM a Oeclarõl.c;ao de B""ns.

valort~rpodedeclarac;âo

__ o simplesMente "ao 'lpresent1lM 'a

eM su~ inteire2a plena.

n~presentanl:e legal

decl<.trac:ão ~~, tel~,

Pre id.mte

-:IlI"- PAA!lCER DA COKISsAo

A Comi••ão de :Finanças e Tributaçlo, _ raunil.o

ox'din6.ria realizada hoje, concluiu, unanimemente, pela inadaquaçlo

financeira e orçament~ria do Projetp de IAi nD 3.301/92, do

Substitutivo adotado na Comissão de Trabalho, da At:miniatraçAo a

serviço Pliblico e da emenda apresentada na Coai••io, noa t.~. do

parecer do r.l::~~;eram presentes 08 Senhor.. Deputado. Gonzaga

Hota, Pr••identeJ Mussa De•• e )!ax Rosenmann, Vice-Presidente.,
Edinho BeO, Gedde1. vieira Li.... , Germano Riqotto, lia"..'

pareianelIo, HOMro oguido, Luia Roberto pont., Pedro lfoV&i.,

Augusto viveiros, Benito Gama, F61ix Mendonça, Xanoel C••tro,

0.6rio Adriano, Basilio Villani, Antonio Kandir, Saulo Queiroz,

Silvio Torra., Yeda Crusiul!J, Conceição Tavare., Fernando Torr•• ,
JO•• !'ortunati, Jos' Janene, Euj6.cio sbóea, Joio PiJisolatti, HUgo

L4grana, Anivaldo Vale, Rog'rio SilVA, Antonio reijlo, Hed.r

Hiche1eti, Luiz carlos Hauly e Sérqio Hiranda;..-- :-

k'. ~ """••~. • {ar ~ n"

NRs,sa conformidade, nosso projeto teM l.lll

ef"eito bemHico dúpl ice. indo ao encontro em cheio aos

interesses tanto do sujeito ativo como do pa,ssivo .. Ou

s~j., tendCl a Melhorar o slste... de ini'or.a,çioes

econôM i co-f" i sca i s da Un I ão beM COIIO a prop i c i ar qUR o

contr ibu i nte zeloso POSSil corr i g i r sua.s obr i gac;ões par;a.

COM o Estado, e .... toda Sua plenitude, ao dar-lhe e.te

incltnt Ivo.

PROJETO DE LEI N° 3.990-A, DE 1993
(Do Sr. Valdir Colatto)

Dispensa de multa pecuniá.ria aditamento a declaração de bens,
apresentado após sua entrega, nas condições que êspecifica.

(As Comissões de Finanças e Tributação; e de ConBtituiçAo e
Justiça e de Redação (art.54) - Art. 24, II)

SUMARIO

'1IJa 1 qucer apcnalllE'nto li? 1.1", úb i ce para

correc;:ão~

devida

Por i sto contaMos COM o apo i o de nCl••os

i lustres Pares no Con gresso Nac i onal par. a i\provacio

dele.

- Projeto inicial

11 - Na Comissão de Finanças e Tributação:
- termo de recebimento de emendas (1993)
- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- emenda oferecida pelo relator
- parecer da Comis8io
- emenda adotada pela Comissào

Brasilia. eM r;)" de de 1993.

o CONGRESSO NACIONAL decreta =

Art. 19 Fle~. dl!lpensadas de Multa

pecuniá.rla as pessoas "isle•• ccJntrlbuintes do i.posto

de rrnda que apresente. ad I tallento à dcclarac:ão de

bcn~. par.. ac:ré:sciflo de lnfor...çõc.. que vis.,. a

corr i gi-la.

Art. 2Q A dispensa de multa prev i .ta no

artigo antRr'ior, sO.ente: se vcrlf"icar;i c••o

protoeol izac:ão da inf'or ..ac:io adicional corretora. der-.e

1 ~m a.tt 188 (CEnto e oitenta) dias, contados da

publ icac;:ão desta lei.

COIlISSJ\O DE FINANÇAS E TRIBUTAçAO

TERMO DE RECEBI1~ENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI NQ 3.990/93

Nos termos do art~ 119, caput, I, do Regicento Interno

da "'Câmara dos Deputados, alterado pelo art. 19, I, da Resolução n9 10

de 1991, o Sr. presidente determinou a abertura e divulga~ na Ordem

do Dia das comissões de prazo para apresentação de emendas, a par-

recebidas emendas ao projeto.

Art. 3g O Poder E::e-cut I YO exped i rã. o.
ato.. nece5~n'r I os a exccuc:âo do disposto nesta lei, e,"

~t~ 3. <trinta) dias a contar de SUa publicacio.

tir de 23 /OS /93 , por cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram

'-1rt ••º ·~,,;;t:l ltn ·.ntra .-:111 '-ligor na .jata

de 't;, ('ltblli'::U;:io ..

Sala da Comissão, em 30 de agosto

~
Secret.ária

de 1993.

~JUSTIFI(;~;Ç;AO

':iabe-se dos Inf"ortünlOS pRlos quais

pas,,;am 0<; contr i blJ intes Bras i 1 ,Jm decorrênc i a das

obr I 9ac;:ões burocrat icas e:{ I q i dasl ael a 1eg i slac;:io do

inlPosto de renda ..

COMISSXO DE FINANÇAS E TRIBUTAçAO

TERMO DE RECEBIl4ENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI NQ 3.990/93

Nos termos do art. 119, caput, r, do Regimento Interno

da Câmara dos Deputados, alterado pelo art. 19, I, da" Resolução n9 10
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de 1991, o Sr. Presidente determinou a abertura e divulgação na ordem

do Dia da's Comissões de prazo para. apresentação de emendas, a par-

EMENDA ADITIVA ore.€e'c-' J:> t7
PB"<to etxn7V-€.

20 / 03 I 95 , por cinco sessões. Esgotado' o prazo, não foramtir de

recebidas emendas ao projeto.

Sala "da Comissão, em 28 de março

Secretária

de 1995.

úrico:
Acreocent.....0 ••pal do art. 1· do proj<to o 00SUU>te puígrafo

"An. I· .
.......................................................................................................

~arign.fo unico,. A di~~sa de cormtaÇlo de penalidade.
ex:~luSlva~.e-de carate! admlrnstrativo, previ.. no Cliput deste
trtl~O, nlo "ide o PflllllllOllto inlegrai do montante do imposto
devido, acompanhado de todos OI gI"I'YaIDa moratório,"
~lados co~. b... no fornecimento pelo contribuinte de
IDformações adiCIOnaiS."

pl7eéeé/'ê.. :::z:>.R
COMISSÃO DE FINANÇAS E IRIBlITACÃO

Sala da Comissio. em de del99S.

I-RELATÓRIO

O projeto ü lei em e....... tem por obJed>o dil....... do...-m ü l1Iu1ta pocuaiário, OI~ llIIcM, quo 011__ cIodonçio ü
-. puacorrlllrou__ln~

Prori o projllo que _ bme_ lO elllnplri IH <- e

_)dllll.póo. promIIIpçio da 101.

Este projeto d. lei tnmlloll DO \qlaIaIura puaad.. -o, ao _
lIntJ, arquivado. EIII atoIIçiO • nqutrimento do autor d. propoota, o SeIIllor
Pntidonte d. Clmora dOI Doputadoa, e....... dtlpacbo dtlennlaaDclo _
dnarqu_nto, em 21.01.95.

Reútlciado o aod_ d. propoolçio, ...brlu... prao poro
apraentaçlo de emmd~sem que, ao seu término. qualquer uma teftba $idopro~

É o ...Iltbrlo.

11- VOTO DO RELATOR

Nos termos regimentais, compete • esta Comlssio ._Iar •
matéria, manlrnlaodo-<e, COIlCIUIivanIttIIe, sobre os tlpt<lot rtIatIvot i odtq1llll:io
nnancelra • <JrFUIItDtária, bom como o mirito d. propoolfio.

Como o projeto delermloa._••I<IUIio d. multa p.aullirla,
• como ......oneraçio tItá IlmItod. ao prazo d. 180 (conto. oIlet1ta) dllll, COIltodoo
da publkaçi.o da, lei, a ev.ntua! renúncia Onâaceira d~ UDIio, • por IICUO e:últlr, é
irrelevante. O mals prorivel, ao contrirlo, é quo o _ulo i rquJarlzaçio,do cadllllro
potrimolllal do COIltribulnte tenha ertitot poti1lvoo ... arm:adaçio 1Idura. Do ql101q_
modo, as receltu ora dilptnAd... sio atol acaaórIoa, <1\101 vaIorta, por .....",
inslcnllkanlea, nio chepm seq_. constar do~to aallll1, COIIIO _ ü nnlta
p~blH:a. Aulm, mou parecer é pela odeqUllflo orçamlll_ e _ d. propoolçio.

QaanIo ao mOrito, penso quo • propotlçio _ otoIJúda.
O sllteDlt tributário bruiIoIro, em porte por _ pnipriao

caracteriItI<aa e, .111 poIU, pela Illnna como '- lO orpnludo • 0C0II0lnIa bruiIoIl'O,
JD&DÜtD tora do seu âmhl~ .DO quec~ de "KOGOtDiII JaA:Jn:ulltt ..... .
enorme d. coatrilMdnl<s.

A prInotIra prIorIdoü ü qulq_ ..- do ...... .w
tributário é criar .. coHiçõts poro UDIO DItior 1IlIiYII'saIlD\0 do a!caaca lIacaI, COIII •
IIICO<JIOI'açio, • mailODIpIa poooiveI, d. q _ ao~ 1nr-aJ d..........

O~ projeto, 1Ion.-ü a!caaca UmItado, é ..
_ i -. _polto, poli _ pottIw! que omIIIIilts .1IIl:orraç6tI~
ter reIIl!c:adat, .-a/idadet tlpoál!c:aa,_o....._. _ D mcr- do

oontrIbuiIlte i pIeIIa u-porinda l1tcaI.

Conllldo, é -.trio .-... quo ata propotiçio, .- _coa_a _ JeI, .pIkar • oontrIbulaltt d. IM. fé, •

COIItriIMdIlltt .-. quo por _ ou mi fé, l'KOrftI1lID • _ -uItmoa,
puae_ d poaublBdad. d. _ o Impotlo dmcJo.

N_ <ato, _ ser aecetúrIo lIOOIlda

odlCiYa ao OI'ÜIO 1· do projtto,__ quo • dil_ d••pIIcar~ d.
corál« formal, _ rirtlld. d.........taçio la!eDlpnll\'a do odllalatnto, 11Io _ o
COIItribulate ü oJ>rilaçio d. popr o il1lpotlo quo ror derido, _ decorrioIcIa d.
retlllcaçio d. declaraçio d. bons • d. retldimentot, OCOftIpoabado de todot OI d_
era- prmsto na JqisIaçio pnlpriL

DIante das c:onsld.raçila .xpootas, IIIOIIlr.._ pela'odaqaaçln
naucdn • OI'ÇlIIIIOI1tirla do Projeto d. Lei •• 3.991 d. 1993, e 110 -... poIa 
.pnmlflo, CODI. emend• ....-• ..., .......

StIa d.C-' em . . d.

/1.>...6 J!~ ,",
Depatado ROBERTO BRANT

Relator

/""~ ~,., .A.
Dtputado ROBERTO BRANT

Relator

'7IZ1=- PARECER DA COHISsAo

A Cozaiaaio de Finançaa e Tributação, em reunião
ordlniria reallza..da hoje, "eoncluiu, unanimemente, pela adequação

financeira e orçament6.ria e, no mérito, pela aprovação, CClm

emenda, do Projeto de Lei n Q 3.990/93, nos termos do parecer do
relator.

Estiveram. presente~ os Senhores Deputados Gonzaga

Mata, Preaidente; Mussa Demes e Max Rosenmann, Vice-Presidentes;

Edinho 8ez, Geddel Vieira Lima, Germano Rigotto, Hermes

Parcianello, Homero Oguido, Luis Roberto Ponte, Pedro Novais,

Augusto Viveiros, Benito Gama, F~lix Mendonça, Manoel Castro,

Oaório Adriano, 8aal1io Villani, Antonio Kandir, Saulo Queiroz,

Silvio Torres, Yeda Cru.ius, Conceição Tavares, Fernando Torres,

J086 Fortunati, J086 Janene, Euj~cio Simões, João Pizzolatti,

Hugo Lagrana, Anivaldo Vale, Rogério Silva, Antonio Feijão,

Nedaon Mlcheleti, Luiz Carlos Hauly e Sérgio Miranda.

Sala da Comissão, en

PIU),B7:Q DI: UI .- 3. 99D, DI: 1993

Acrescente-se ao caput do art. lQ do projeto, o
sequlnte parAgrafo ünico:

"Art.1- .

Par.6.grafo ó,nico. A dispensa de comutaçã.o de penalidade,

exclusivamente de caroiter administrativo, prevista no

capu't deate artigo, não ilide o pagamento integral. do

montante do imposto devido, acompanhado de todos o.

gravames moratórios, calculados com base no fornecimento

pelo contribuinte de, informações adicionais".

Sala da Comissão, em 23 de ago.to de 1995.

; r '/1.
Dep~"doiGOftZAGA KOTA
.~
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PROJETO DE LEI N° 4.383-C, DE 1994
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM:NO 1.080/93

Autoriza o Poder ExecuÚvo a conceder pensão especial a Llk:IA DE

OLIVEIRA MENEZES, tetraneta de Joaquim José da Silva xavier, o Ti

radentes; tendo pareceres: da Callissão de seguridade SOcial e Famf

lia, pela aprovação, COlll emenda, contra o voto do Sr. Ayres da

CUnha; da Callissão de Finanças e Tributação, pela adequação fina!!
ceira e orçamentária, COlll emenda; e da Comissão de Constituição e

Justiça e de Redação, pela constitucionalidade, juridicidade e t~

nica legislativa deste, e das emendas das CalliS5ÕeS de seguridade

SOcial e Família e de Finanças e Tributação.

(PROJEI'O DE LEI N9 4.383, DE 1994, A QIE SE REFEREM OS PARECERES).

sUMARIO
I . Prajlto iniciII

11 -Ne Comiuio de SegII1dede SociII. Fam"':
• tIrmo de rtetblmento de emendei- 111M
- lIrmo de recebimento de emendei • 1_
• perwoer do RtIItor
, emtndllpl'tllll1tlldl ptIo RtIItcr
, llIfICIl' di ComiIIio
, emenct. ecIoC8de pe/II Comiasio
,1txIo lnII

111, NII ComIuio de FInIrIÇlII • TrIlut8çio
- termo de rebinento de emendei
• perwoer do RtIItcIr
• emenct. ofereddI pelo Relatar
• llIfICIl' di Comiuio
• emendl ecIoC8de pe/II Comiuio

IV, NII Comlnio de Ccmlllliçio e JUlIIç8 e de RedIçIo
, termo de receblmentD de emendei
, llIfICIl' do Relttar
• pa-teII' di Comiuio
o Congresso Nacional decreta:

Art. 1.0 Fica concedida a Lúcia de Oliveira Me
nezes. membro da quinta geração do Alferes Joa
qdm José da ililvn Xavier. o Protomártir da Inde
pendência do Brnsil. pensão especial mensal, indi
vidual, no valÇlr de CR537.520,OO (trinta e s.te mil
quinhentos e vinte cruzeiros reais), no mês de de..
zemb..o de 1993.

Parágrafo ,inico. A pensão especial de que trata
este artigo. reajustável nos mesmos índices adotados
para as demais pensões palias pelo Tesouro Nacio
nal, é intransferivel e se extinguirá com a morte da
beneficiária.

Art. 2.' ~ vedada a acumulação deste beneficio
com qualsq"er outros recebido; dos cofres públicos,
resllUardado o direito de opção.

Arl. 3." A despesa decorrente desta lei correrá
à ccnta de Encargos Previdenciários da Unilo .:....
Recursos sob supervisão do Ministério da Fazenda.

Art. 4.0 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicaçl:o.

MENSAGEM lf.0 1.030, DE 29 DE DEZEMBRO
DE lSa3, DO PODER E~:ECUTIVO

Senhores Membros do Congresso Nacional:
Nos termos do art. 61 da Constltt:ição Federal,

subrr.eto à elevada dclibtração de Vossas Excelên
cias o texto tIo !lIOjc:rttl de lei tiLu! "mJiorma" o poder
E:tecutivo a conceder pensão especiai a Lúcia de
Oliveira Menezes, tctraneta de Joaquim Josê lIa Silva
xavier, o Tiradentes".

Brasília, 29 dt} dezembro cl\! ii. -::3. .- ';,"."l\:.iait
FJl!l!llCO.

E:lJ'OsrQAO DE: MOTIVOS N.o 4, DE 29 ·DE DE
ZEMBRO DE 1993, DO SENHOR MINISTRO DE
ESTADO CHEFE, INTERINO, DA CASA CIVIL DA
'RESIDi:NCIA DA REPtl'BLICA.

EM. N.o 4

Brasiiia, 29 de dezembro de 1993

Excelentlssimo Senhor Presidente da Repllblica:

Como reconhecimento da Nação à memória de
Tiradentes, vem sendo assecurada, desde 1969, pen
são especial equivalente a duas vezes O salário-mi
nlmo em vllOr no Pais ia pessoas a ele IIladas por
laços de parentesco ou descencJencia. Assim ocor
reu quanto a seus primo-irrnios Pedro de Almeida
Beltrio Jllnlor, Maria Custódia dos Santos e Zoé
Cándldo dos Santos (Decreto-Lei n.O 952/691, bem
como quanto a JOH Pedro Tiradentes (Lei 1\.0 7.342,
de 10 de julho ele 1965, oriunda da Mensapm Presi
dencial n.' 309/841. A seus descendentes Jaclra Bra
la de Oliveira, Rosa Bralla e Belchior Beltrio Zica,
membros da quinta geraçio do Alferes, o beneficio
veio por meio da Lei n.o 7.705, de 21 de dezembro
de 1988, llerada pela Mensalem n.O 223, de 10 de
junho de 1986.

Por uma questãQ de eqüidade. D.& Lllcia de Oli-
I VCilU :\(enczes pleiteié. idêntica pensão, juntando, pa

ra fins de prova de sua qualidade de descendente do
Alferes e mem~ro da quinta lleraçio do Protomártir da
IndepencJencia, documento da mesma natureza da
queie oferecido pelos descendentes contemplados
r"ln a pensão dada pela Lei n.' 7.705/88, oU seja,

jue:ir,ração l:orr.ologada por sentença, esta datada de 5
ü. maio de 1993, do Exm.o Sr. Dr. Juiz de Direito
José Fiúza Mendes, da 2.& Vara da Comarca de
Campo Belo -;- MG.

"r'!;33 posição de descendente do mátir, invoca-
da por D.& Lúcia de Oliveira Menezes, também foi
objeto de menção no livro "Troncos Coloniais MI
neiros". de Fenelon Ribeiro, página 226.

CoJut;,utUh:.J '.ü POI," si não autorizasse o pedido
dc par~...'o, reforça-o a circunstlncia de não desfru
tar a postulante de uma s1tuaçio financeira confor
tável, tanto que, para pleitear a prestaçio Juiisd1
dona! viu-se forçada a Yaler-se da justiça çatulta,
conforme atesta a cópia da petlçio datada de 4 de
maio de 1992.

Nessas condições, tendo em vista a documenta
çlo apresentada, tenho a honra de submeter à ele
vada conslderaçio de Voua Excel6ncia o anexo pro
!eto de lei, que 'consubatancia a concessio a LIlcia
de Oliveira Menezes ele pensio especial lndIvldual
no valor de CR$37 .520,00, que equivale a duás. vezes
o salário mInlmo vlllente no Pais neste má de de
zembro.

Respeltosainente, - Tareislo Carlos de Almeida
Cunha, Ministro de Estado Chefe. Interino, da Casa
Civil da Presidtncia da República.

AVISO N.o 3.128-SUPAR/C. CIVIL

Brullla, 29 de dezembro de 1993
A Sua Excel!ncla o Senhor
Deputado Wilson cam~
PrImeiro Secret'rlo da Clm&ra doa DeputadOll
BrasIIla - Dl"

Senhor PrImeiro Secretúlo:
Encaminho a eua secretaria a Kensacem do

Excelentlssimo Senhor PresIdente da RepúbUca rela
liv:l a projeto de lei que 'autoriza o Poder Executi
vo a conceder pensio especial a LIlcia de 'Ollveira
Menezes, tetranet& ele Joaquim J0e6 da Sll"a Xr.'l!er,
o Tiradentes".

Atenciosamente, - Tarclüo CarIM de AlmeIda
Cunha, MInistro ele Estado Chefe, Interino, da Casa
Civil da Presid6ncla da Rep1lbllca.
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COM/SSIi,9 DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMiLlA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI NO 4 383194

I. iniCiativa como ato de equidade JI que. "como reconhecimento da Naçio a memoria de

Tiradentes. vem sendo assegurada. desde 1969~ pendo especial equivalente I duas vezes o

salário mimmo em vigor no Pais a pessoas a ele Ii,gadas por laços de parentesco ou
descendencía. .. Sio listados como beneficiános de pensio espeCIal quatro prinM*irmlol •

1m descendentes. membros da quinta geraçio. do Alreres.

Eorelllóno

Nos termos do art. 119. capul. I. do RegImento Interno da C'mara
dos Deputlldos. lIIterIIdo pelo art 1°. I. da Resolução nO 10191. o Sr. PreSIdente
de/efmmou a abertura - e dlvulgaçiJo na Ordem do DIa das COl7llsSl5fls - de prazo
para apresentação de emendas. a part" de 09JlJ5i94. por CInco SIIsSl5fls. Esgotado
o prazo. nIo foram fflCebJdas emendas ao proJflto

Sala da Corrnsslo. em 18 de maIO de 1994.

11· VOTO DO RELATOR

Esta Casa tem aprovado projetos d. lei. inclusive de sua ifticiativa.
concedendo penlOn espec,ais a pessou conSIderadas de Krande expreuio la vida publica

nacional. ou • seus dacendentes.. desprOVidos ou nlo de seus recursos. mediante crit*iol
subjetivos e meritórios, • COIllI doi Enc:arsos Previdenc:ilrios da Unlio • EPU. Eila ponsIo

também tem sido concedida a pessoas vlllmu de danos causados por açio OU~ do
Poder Público. com apuraçill de responsabilidade CIvil da Unilo.

Verificamos. ponanlo. que ,em sido lltatorios DI critirios

adotados na Conc:eulo deuu penIOn 'ndemzaçlo por danos c:ausadoo poIa UIliio:
reIcvinc:ia doi oerviços pmtados a Naçlo. comprovaçio d. eftIM carincia do
~; fixaçio doi valores; nlo lCumulaçlo com qualquer outro btMfIc:io • lIXIinçlo

com alllD<te do btntficiirio.

COMISSAO DE SEGURIDADE SOCtAL E FAMfLtA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS.

PROJETO DE LEI NO 4.383/94

A risor. tal materia nlo sena de competinc:ia daC~ de

Sepridade Social e Famdia, pois o. btntfiClDS reg,dos pela PtevicWncia Social

preuúp6lm. em.. outru exiSinclu especificas. ColV ,bu,ções diretu doi btntficiirios ..
li for o c:aso. de ltIIS empregadores. O. beneflClo, de re.ponsabilidadt da "uistincia
Social datinaan-se i popu1Içio comprovadamente carente. na nWoria sem lC8IIO •

Prmdêneia Social. e seus valores nIo superam o salino mlnlmo

Nos le"" 119. c.put. I. do Regimento Interna da
camara das oep, .do pelo art. 1·. I. da Resaluçla fi" lMl. o Sr.
Prelldenta deter eltura • e diwlgaçia na Ordam da Dia daa
CamISIÓIIS' da P'_u para apresernaçAo de emendas. a partira 13/3/95.
par Cinco seSIÓIIS. Esgotada o prazo. nia foram recebidas emendas ao
projeto.

Rclc\amos. entretanlO ~lue dos recurso.. Ja Segundade Social.

parcela "llunda das ~onrnbulções InCidentes )ubre u laturamento e o lucro .. em sendo

utlhzada para o pagamento dos Encaryos PrevlJenclanos da Lmão - EPl.' lan 17 da Lei n.l

S ~ 1:,911. parcela essa que poder.! )er Jumentada ~()m a alteração do relendo anlgo pela

\1edlda Pro\l\ona n' ·l64. de 30 de março de I()Q5 Este lato I~\a esta Comlssio ao dever

de m3.mfe:-.lar·lije quanto ao memo da queslão. mesmo porque não eXiste. nesta Casa.

Comissão ~uJa Mea de Jtuação Inclua e"tplicltamente esta matena. conslitulndo

.;ompetenCld. da C\Jmlssào de Finanças e Tnbutação a ,]nalise do seu aspecto financeiro

Sala da Comisda. em 20 da março de 1995.

ConSiderando que não eXiste na Constltulçio federal restnçlo a

concessão de pensões especiaiS. tnexlsllndo. lambem. legislaçio mfracons1ituclonal que

.estabeleça regras e condições para tal. sugenmos a esta Comlssio providenelu no

sentido de apresentar proposlçio que institua rcgru e condições para a concnsio de

pendo especial. pela L;nllo. evnando. a.sSlm. questionamentos a sua legilimidade.

Atenciosamente.

.~':l
Miriam Mana!Bragança Sanlos

S4r.relána

CO\IIS5.\0 DE SEG!'RIDADE son~LE F~\ljL!A

Entendemos ser penmente a proposta do projeto de lei em plUtL

conSiderando .0 inquesuonavel reçonheclmento da Nlçlo a manoria d. Tiradentes. a

concesslo de pendo especial a seus outrOS descendentes e a incxístincia de obica
COnStitucionaiS e de leglslaçlo tnfraconstltuclonal á caneesdo de pensIo especial,

Entretanto. o valor estipulado para o beneticlo necessna ser alterado para RS 140.00. em

funçio da modlficaçlo da moeda e do valor do salario minimo vigente em abril de 1995.

que corresponde I RS 70.00. para o que oferecem"s emenda ao prôJefo

de de 19;\ \

\\,\\\\( ~~\\ \~I t'-
Deputado OSMÀNIO PEII.EIRÀ f

Rel..or

Sala da Comissão. c:m

Ante o exposlo. .. otamos pela aprovaçlo do Projeto de Lei n·
4383. de )()t)4. com a emenda anexa. c: recomendamos a esta Comlmo providenclu,no

sentido de propor regras e condições gerais para a concessio de pensA0 especial peJa

Unilo

I - RELA rÓRIO

o projeto de lei em eplgrate. do Poder Executivo. propõe a

concessio de pensão especIal mensal .1 Lucia dI: Oliveira \1eneze!. membro da qUinta

IITaçio do Alferes Joaquim JOR úa Silva ,'<aVier. o Protomanlr da Independêncll do

BrASd. a Itr o"inla com a morte da benollcla"a. ltndo ,edada !lUa lcumulaçlo com
qualsqlllt' OU11'fl1 bfnellc,ol rtclb,dol dOI tolit. publlcol. t.'Kuardado OdireilO di opçAo

o ~i1lo' da penlio tOrtllp6l!d' a CItS i7 520.00 (Irinla. 1111""1
qUlnkenlol • ~inl. cnJHltOi relll). no tnil d. dUetnbto d. 1993. o q... eqUI,al. a dali
ulil'lOI mlnlll\lll da .poca. •• rjiJUlll~.1 noi lItIitrlôi ,"dl.ei adOlidol pít" li d.mals
,*,1On PBJilI Iltlo T.lCUlO NlIllloul. eol'tllldo ilI dtlptUS B.ra4U i tonti d. EncarBol
PmldtllCllfIol da Unlló· II.teU'láa IOb a iUpI....'..o dó Mlnll"rio da FlUlIdi

"tO"'Plnh. o prOjeto da lei a~pOill~lo di MOIII/llI do SIilIto,
1.111111110 d. E.lla40 CM',. Inllnno. di em Civil di PrHldinela di Il.públlca. Juiudl:.ll1ilo

~"1O 1iIt. 1° do prOjeto a jlllUlnto redaçio.

•An. 1° Fie. tonc:edida • LUCIA OI! OLIVItII\A
MENE2É~. métnb,o da qUInta ~tta~lo dll At_ Joaquim 1011
da $II~. XiVI"'. o Ptnlo",artlf ~a IndopelKlinc:li dll Bfaad. p',"Ao
especill menla!. indi~iduaJ. ~o ..lar de Ils 140.00 (ttnlO e
qUllénli reals) no tlIÔs de ibril de 1995. rüju,"vtl na _ dali
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Sala da Comissão. em 23 de maio de 1995.

PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS E TRJBUTAÇÃO

publicaçlo.

Art. ,30. A despesa decorrante desta lei correrá á
conta de Enca~ Previdenciários da Uni40 - Recursos sob
supervislo do MinI8Mrio da Fazenda.

Art. 4°. Esta lei entra em vigor na dIta de sua

Silva Xavier, o Protomártir da Independência do Brasil, pens'o especial
mensal. individuai. no valor de R$ 140,00 (cento e qual'enta reais) no
mês de abril de 1995, reajus/ável na mesma data e com os mesmos
índices adotados para o reajustamento das demais penso.s pagas
pelo Tesouro Nacional.

. Parngrafp único. A pensi!lo especial de que trata este
artigo é intransferível e se extinguirn com a morte da beneficiária.

Art. 2". É vedada a acumulaçllo deste benefício com
quaisquer outros recebidoS dos cofres pJiblicos. resguardado o díl?'ito
deopçllo.

n.vOTO f. V07';;> ~ ..2.l:'o<:""~

Cabe a esta Comissio examinar o &dequaçio orçamentiril'e finlIIceira ria proposiçio.
nos termos do Regimento Interno da C....

O projeto nio conllita com olegislaç1o orç&mentário em vigor. llé porque nio .. tnI&
da crillÇào de um beneficio ria segurieioJk :rocia/, no sentido especifico ria expressio, mas de
uma pendo especi&1. individuaIiz&da e de respollSlbiliriade ""press& do Tesouro NlCion&!. e
nio do sistema de custeio ria Previdência.

O objeto pretendido também nio conflita com o plano plurill&ll1 nem cOm o lei de
diretriz.. orçamentirias.

Cabe ajustar o valor referido no 111. }e, exp'esso em cruzeiros reais. Apresento.
ponanto. emeoda que ""Pressa na moeda llUa1 o v&lor do beneticio proposto. manlendo. em
temtOS reaíJ, o equivllência pmendida. .

Pelo Cl<p05Io. VOTO PELA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
DO PROJETO DE LEI N" 4.J13. DE 1994, COM A MODIFICAÇÃO DECORRENTE
DA EMENDA EM ANEXO. .

Sala da Comissio. em . _ N. ~t.., ,..J,., ~~ . --j '/

1- RELATÓRIO
O projeto de lei em epigrafe, de lUlorio do Poder Executivo. concede pendo especial

a Lúcio de Oliveria M........ tetrlnell de Joaquim José ria Silvo Xavier, o Tll'llIenIes.
Escllrece o E"JlOsiç1o de Motivos que 'como reconhecimento à memória de Tuadentes, vem
sendo assegur&d&. desde 1969. pendo especial equivalente a dUl5 vezes o 5l1irio-minimo em
vigor no Pais a peslOas a eleligldas por laços de parentesco ou descendência'.

O beneficio, que se e><!inguirà com o mone ria benoficiària. é fixado em CR$
37.520,00 (trinto e sete mil quinhentos e vinle ctUZeirbJ reais). de dezembro de 1993, sendo
re&justado nos mesmos índices odolldos plUllas demais pensões pogu pelo Tesouro NlCiona!,
ficando vedada sua acumulação com quaisquer outros recebidos dos cofres publicos.

Salada Comiss'o, 04(~~~l

Deputado ROBERTO JE1il SON
. Presidente

COMISSAO DE FI ÇAS ETRIBl:lTAÇÃ(Y·
I

T::RMO DE REC BIMENTO DE ENDAS

PROJETO

Nos tellllO"~ar!. 19, I. o Regimento Interno da COm8ra dos
Depulados, o Sr.' pre".,.."te det nou a abertura e dlvulgaçio na Ordem do Dia

das Comissões de prazo para apresentação de emendas. a part" de 15105195, por
cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao projeto.

e com OI mesmos tndices adoc:ados para o reajustamento das
cIcmaiI peIIIÕa pogu pelo TelOuro Nwollli.

TéXTOFINAL

__S&I&~doConó~~~ d\\\~\~\t{,
Depurado OSMtlO PEREIRA

Relllor

Parqrat'b unico A pendo especial de que trata este artigo e
intranstenvel e se exungulril com I mone da bene(lICiina. lO

PROJETO DE LéI N° 4.383. DE 1994

"Autoriza o Poder Executivo a
conceder pens~o especial a Lúcia de
Oliveira Menezes, tetraneta de Joaquim
José da Si/va Xavier. o Tiradentes.

ID-PARECER DA COMISSÃO
. A Comi55'O de Seguridade Social e Famllia, em sua reuni40

ordinárili realizad. hoje, aprovou unanimemente, com emend.. o
Projeto de Lei n· 4.383, de 1994. nos termos do parecer do relator.
Deputado Osm'nio PereirIJ, contra o voto do Deputado Ayres da
Cunha.

Estiveram presentes 05 Senhores Deputados:

Roberto JeffersOn. Presidente: e. Sebasti40 Madeira.
Vice-Presidente· Alexandre Ceranto. C8CI C~n.h'6ra Ftfrs%":
Gonç.IveS. J.lr So!Jres. J,oniv.1 Lucas, JoséR/~ JÓN Pi~
QuetraZ Chicto BrIgido. ElclOne Barbalho. Euler caÍ10s Mosconi
RubenS' COAC Siraiva Felipe, Amon Bezerra. •
OSllltniO Pereir. A~s da Cunha. Célia Mendes. EdJuaJ!!.o ~~
Humberto Cost.· JQ$j Augusto. M.rta Suplicy. B. Sj" ollan. re)•.•
José Unh.res. 'cidinh. Campos. Serafim. venz.on•.LulZ BU~lz. ~Ulz
Pi.uhylÍ/lO S4rvio AroucI Jandira F~hall. DulllO Plsaneschl. Fátim.
Pe/HS. Féu RelU. Rob6rIÓ AraJijo e Melquí.des Neto.

sa~ d.Com~..04 de maio d ri
Deputado ROBERTO J '" 'REJ;;;;-·

P~nte

EMENDA-CSSF

Df-se 10 aft ,.do projeto a seguínte redaçlo:

"Aft 1·. Fica concedida I LÚCIA DE
OUVEIRA MENEZES. membro da. quinta aeraçIq do
A/fe(8S ~uim JosI da Silva XIVJer, o Ptõtomirtir da
I~a do Brasil. pensJo especial mensal.
indiViduai. no valor de R$ 140.00 (cento e qu.rente
1'NiI) no mIs de abril de 1995. rea)ust'wI n. mesma
dite e com os mesmos índices adotados para o
~stamento JH demais pen~s pag.s pelo Tesouro
Nacional.

Parlgrafo JinicO. A pensJo especial de que
trata este lItigO • íntransferlilel e .se extinguiR com a
motte di t»nilfCi1ril.•

~dlCom~dftma'1"995
DePutado ROBERTO J FRi;;;

Presidente i

O Congre55o Nacional decreta:

Art. 1°. Fica concedida a LÚCIA DE OLIVEIRA
MENEZES, membro da quinta geraç'o do Alferes Joaduim José da

Depulldo PEDRO NOVAIS
RELATOR
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EMENDA OFERECIDA PELO RELATOR

EMENDA DE ADEQUAÇÃO

Substitua-se. no art. te. "Caput11
• infiM,

«JV':'X. ~( :WC·JI): [ J.~!V ! o, R::JI.;.J..

l[~( o: R:aBIW)'1~ O: [O)!"

Nos t~'m!lS do ar1 119. tllJUl. I, do Regimento Inlerno de C6moro dos Ilt~Jodos,

oIIe'~Q pek orl ",1, do ResoluçOo n' 10/91, o 51. Plesidenl~ delerminou ooberluro - ~ 1fj,~çOo no Orde<r. do Dia
des Comi5'.>bQs - de pr% poro opr~se~ ~'emendos Opor" de 03 / 08/ 95, por C~CO !l!lSÓeS. [sgolodt.
O pr%. nO:· 10'0" leC€bi:lr. emeodtl' 00 p'ojelo

a expressio: "CRS 37.!20,OO (trinb e sete mil qumlaentol t! vinte
cruuirol reais), no mês de daembro de 1993.".

pela expressio: "RS 200,00 (douat•• reais).".

Sala da CoÔússio. em

Deputado PEDRO NOVAIS

RELATOR

Sob do ComissO,. em 10 de agosto

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE
REDAÇÃO

RELATORIO

de 199~.

m~PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Finanças e Tributação, em reunião

ordinária realizada. hoje, concluiu, unanimemente, pela

adaquaçio financeira e orçaJllentária, com emenda, do Projeto de

Lei n· 4.383/94, noll termos do parecer do relator.

Estiveram pre••ntes oa Senhora. Deputados Gonzaga

Mata, Presidente; Mareio Forta. e Max Rosenmann
vice-Presidentes; Edinho a-z, Hollero oguido t Luis Roberto
ponte, Pedro Novais, Auqusto viveiroll, Benito Gan, Félix
Mendonça, José Carlos vieira, Manoel Castro, Roberto Brant,

Basilio Villani, Delfim Netto, Francisco Dornelles, Paulo

Mourão, Antônio Kandir, Saulo Queiroz, Celso Daniel, Conceição

Tavares, Fernando Torres, José Fortunati, José Janene, sérg;io

Naya, Eujácio Simões, José Chaves, Jurandyr Paixão, João

pizzolatti, Alexandre Ceranto, Efraim Morais, Hugo Lagranha,

Arnaldo Madeira e Jorge Anders.

Sa.la da Comissão, em 21 de junho de 1995.

Deputa~GONZAGA MOTA

pr~aente

Tr,i;1.ta-se de projeto-de-lei, de autoria do Po 

der Executivo, que concede pensão especial a Lúcia de Olive!

ra Menezes I tetraneta de Joaquim José da Silva Xavier, o Tir1!

dentes, informa a Exposição de Motivos que "como reconhe

cimento ã memória de Iradentes 1 vem sendo assegurada I desde

1969 I pensão especial equivalente a duas vezes o salário-mini

mo em vigor: no paIs a pessoas e ele ligada por laçoes de pa

rentesco ou descendência.

A pensão especial de que trata a prE

posição I reajustável nos mesmos índices adotados para as d~

mais pensões pagas pelo Tesouro Nacional, é intransferível

e se extin,9uirá com a morte da beneficiária.

~ vedada a acumulação deste benef!

cio com quaisquer outros rece~idos dos cofres públicos ,res

guardado o direito de opção.

A Sra. Lúcia de Oliveira Menezes co,!!!

provou sua qualidade de descendente do Alferes e membro da /

quinta geração do Protomártir da Independência, conforme re

gistra o Ministro Chefe da Casa Civil, professor Tarcísio /

Carlos de Almeida, na E.M. n9 , de 29 de dezembro de 1993.

EMENDA ADOTADA - CFT

Substitua..se. no art. la, ncaput", in fine,

a expresslo: "CR$ 37.520,00 (trinta e sete mil quinhentos
e viate reli.), no o.i. de dnembro de 1993",

pela expressio: "RS 200,00 (duzentos reais)".

Sala da Comissio, em 21 de junho de 1995.

Inexistem emendas

t o relatório.

II- VOTO DO RELATOR

Considerando que não existe na Constitui-

- ção Federal restrição à concessão de pensões especiais, ine _

xistindo I também, legislação infraconstitucional q~estabele _

ça regras e condições para tal, nosso voto é pela constit~

cionalida.~1 jurídicidade e boa técnica legislativ~ do Proj!.

to-de-Lei n9 4.383, de 1994

A matéria foi apreciada pela Comissão de

Finanças e Tributação que concluiu pela sua adequação finan-D.puta~GONZAGAMaTA
PrelidoAte .

ceira. e orçamentária, apenas I substituindo a expressão CR$ ••
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37 e 520 .. 00 (trinta e sete mil quinhentos e vinte cruzeiros

reais, no mês de dezembro de 1993, pela frase R$ 200,00

(duzentos reais) .. A proposição atende aos requisitos /

constitucionaib formais relativos à competência, is atribU!,

ções e à iniciativa.. Nenhum óbice há de ser felto em re

lação à juridicidade da proposição , o mesmo ocorrendo em

relac;âo à técnica legislativa ..

. Quanto ao mérito, parece-nos convin

cente as raozões do Poder Executivo , restando demonstrada /

a conveniência e oportunidade da aprovação da modificação /

apresentada pela Comisaio de Finanças e Tributação ..

Isto posto, nosso voto é pela consti 

tucionalidade ,jurídicidade e boa técnica legislativa, com

a Emenda de

e Tributação •

m·PARECER DA COMISSÃO

A Comiss~o de Consti tuiç~o e Justiça e de Re
daçlio, em reunião ordinária realizada hoje, opinou unanime
mente pela constitucionaliciad~, juridicidade e t~cnica legi~

lativa do Projeto de Lei nO 4.383-8/94 e das Emendas das Co
missOes de Seguridade Social e Família e de Finanças e Trl
butaçfto, nos termos do parecer do Relator, Deputado Nilson
Gibson ..

Esti veram presentes os Senhores Deputados:

Roberto Magalh~es - Presidente, Nestor Duarte
e Zulaiê Cobra _ Vice-Presidentes, Benedito de Lira, Boni_
fácio de Andrada, Cláudio Cajado, Jair Siqueira, Ney Lopes,
Paes Landim, Rodrigues Palma, Vicente Cascione, Vilmar RO
cha, Ary Kara, Edinho Araújo, GiIvan Freire, Ivandro Cunha
Lima; Jorge Wilson, Luiz Carlos Santos, Nicias Ribeiro, Oa
nj 10 de Castro, Ud5~~ Bandeira, Eduardo Mascarenhas, Régis
de Oliveira, Vicente Arruda, Adylson Motta, Gerson Peres,
Ibrahlm Abl-Ackel, Jarbas Lima, Prisco Viana, HrHio Bicudo,
José Geno!no, Marcelo Déda, Milton Mendes, Paulo Delgado,
Marconi PeriIlo, ~nio Bacc!, Matheus Schmidt, Francisco Ro
drigues, Alexandre Cardoso, Nilson Gibson, Aldo Arantes,
Ciro Nogueira, Jair Soares, João Thoml! Mestrinho, De Velasco
e 'Rommel Felj6.

Sala da Comi

PROJETO DE LEI W 4.681-B, DE 1994
(Do Sr. Sérgio Arouea)

Disp6tl sobre as condiçOea e funcionamento de serviços de saúde palll as
populaçOos indigenas.

~Às Comissões de Def... do Consumidor. ~leio Ambiente e Minorias: Seguridade Social e
Familia; Finanças e Tributlçio; Constituiçãl\ ~ Justiça e de Redaçio lAn 54). Art, 24.11,

SUMÁRIO

I - Projeto inicial
1\ - Na Comisdo de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias:

- tonno de recebimento de 81T18ndaa
• parllCOf do relator
- pal8C8r da CominA0

111 - Na ComiasAo de Seguridade Social e Família:
- tonno de recebimento de llfllllndas
- parecer dó relator
-~ da Comissio

AIt. lO. EBla Lei RpIa, =__ llIriIório -a.I, 81 açllaI • lBIYiçcla da ...

voItadaspalaO.........,..~ iDdl.....

•-\It. 2". CaaIpeIB priOOW • Uaiio........ 81 popaIaçilas .......
aoordo _ O AIt. 22 da e-tiIIIi;io da """1'edInIM do lInIiI, da
.911. 1JIo • lIl'ÜI=' .. leis qaa -.p' mto a~ • O

n- ;. r da lBIYiçcla da BIIida YOlIadIs pala o ....-.o doa ,.,..
...... coIalM.. iadi:., ,
§ .0. Ao lJaiIo !ri a DIIItlad. da__lU pcIr _ r _

.....__da.-çio.1Iàda _Illdoa 08 _ 8Ip8CIOL

12"-EJII da ~ ..~do
S Uúo de SIIWs· SlJS,1BI_1lldIftàIo.~
F*Il e _lAiIri' ..OIO, illllO. ri' '.142, IIlllO, --....0_parfIiII iaIeInçIo_0_

§ 3" • Caberá a lJIiIo, ex. JIIlipriaa, &-iIr o ......

daar.çlo.IBlidI ......,........

§ lO • EslIrá va:uIada Miuoléno da SaIWo, a .........
cpe 11ft pela _ c:oa:T ih •~ 10 sua •
lrt1ClIIaçjo 001II 08 <ir ~ pela PIlIitica fDdiIma do Pais.

§ SO - o <ÍrJi'>~ pela SaiílIo 1Ddí.... vilIlUda 10 MaioIíriD ..
SaIida. dava !Ir IÚ_ da ..... -=-aI. res-t a diIlnlBI. •
s_ele poIfoadaunilllnln'B,~an..can.

§ 6" • EoIa4oa,~ _ ..aiç6os par je • aio

pwn- '. poddo .a._ =-pl .... DO QIIIIàD e
eMCI>ÇJo d8I aç6a, cIade qlIO 1Gb a~ • llIIpIniIIo do
MiaisIírio da SBáda.

AlI. JO • [)o\WlÍ~ ..... _ CXlIISidlnção • naIidaIIa looa1 • 88

npec:llicidadel da c:a1tIIra doa pG\U lIIlIipmIs a o lIIOdoIo a _ adoIMo ....

s .....àllàda iDdi pcIr_~.u.-iadla
'paIIa1.', --.pl-'o 08 da ia.1Blida, _ Woico,

~ babilaçio "'ÍIIIIo.~de_ adao:açio---
e adopBÇio iDItibIcicaaI.

AIt. "0 . O 1lI1H... da ...... ..we iadi....... _, _ O sus.
~iJadD. ~.npaWRado .

§ .0 ._ 1IIb-t...... teni COIIIlI buo 08~ SaüírilII EtpaciaiI

1IlIIi.....

§ r .oS~ Uail:o cio Ssádo oemrá cio maporda e rdiIàciI 80 sab
.... cio -.;ib à lIàda lIIdiaIaL Pala isso, dawrfo 000lIW
.lIIIOPlaçÕeS .. _ • expai2açlo do. SUS, _ .........
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reaadom .. popuIaçóeI illdipaao. peno propic_ ala ........ o
al<IldimmIo lIOCClIIlirio .... todoa Da IlÍWII, llIIl~.

§ I"· Alím deaIa parl1CJP&Çio Doa orpulll>OO coIe5"'daa de ....... 8'ftIL
.... cmdo. JUIIlO I/) Miniolmo da Saúde. \IIIl colepda npocíflco
para • saúde iDdi...,..

§ 3" • As popoIaçõeo indí........... for ...... pnatido ao SUS•• aiveI
local~ e de _ oopecl&iizedoo. de oa>rdo COBl 

oocessldadeo, compreeadaIdo • """,,,ia pnmiria, MCIIIIdíria e

ltIcliria ãl&lide.'"

M ~" • As~ mdi..... toIio cümlo •
coIepdoo de formIl1JIçio. &lXlIIIJl&"'w- e
saude. l&II como o COIIIeIbo NaclllD&l de Saúdo
Mumcipl\is de Saúde. qlWldo (or o CatO.

- -lticiplr _ orplUllllll&

lIi1çio daa poIíticoa de
lO COIIMÜlIlI EJladueiI e

r.riIonII • da .....,...;ia da ...ia 1IIIb..... ã~ dae ......... lIIlÍI1Íl:Ca
Indicilmaia .... povoa • de .....,...;ia da cuIbn ..-. _ todo. da _

detenulaçia política e aio _ pela UllSliaca • SIIide preslade. É da miUIIa
iIIIpclrdIIcia se ""- • lbrmaçio de _ lmmIaoa odeqlIadoa •~

lUiAiDcalllidico-uniPna ... povoa mdi lewado .... COIi/a o CXlIIbec~ •
o reepedo ia dI&lÜCÍIIM~ pclIllIiaçõeL JIII"'..-do ......l1'li de
JlIIIdaaçaa na poelIIra dIIDCiIIInca e !lIcIIoIôP:a _ pn6aJonaII de

saúdo. .... tedoa Da IIÍWÍI, da pIÍI. r;

o~m-to deue SlIb-s'" de lIIIIIçio • SIIide
_ povoa iIldifIIlIIL ao lido de~ .. ..-.cIadee ClI1IlnIa JlC"U.

pn>picieri JIIIlIIaa c:caIiçllee de~~ iDdioa,
pillCll $ MaIllidaI. _ pnI. Da rede da S~ Úaico de SIIídL l\Iaa, ao
.-leIIp), _ ......... aio __ rede iaolG _ _ pertllila

.......dBrodo SUB, lflI'I ir>cIIIIiw lhe .."..deapoio, .....

Art. 6" • E o MiIúolmo da s.ide. m.IieaIe Pcrtaria da M-..o de E.cedo.
autonDda • eslabe\ecor .. condições DOCeIIÍrlM para • aplicllçio'" Lei.

Art. 7". Esta Le. <lllnlea v'!Dr na data de .... publicaçio.

Art. lI". Revoplll.... as diJpoolÇÕel em CCIllrmo.

BraIl1ia • DF. 29 de jWlllo de 1994.

JUSTIFICATIVA

E.e 1lIb..~ aio lllC1tIO .... pllticipeç6ea ..
-.;ia • lIIiIda iIIdlfIDL A~ COlIII'I ... dae Eat.doa, M.-icípioe,

•.....-10'= '1jo. iDebIIaiçãea aio~__--..-

na.-.çio cIao ... lSá lIa1lada, cIaodt que lIllIa COClIIloaaçJo e......... dae
.óq:Ioalllllraia~ pelosaIH~

~ lflI'Io cca - iIIiciaIM, .:oaIriblIiIIda I*a __ ..w.io na Ieplaçio de .... de ..-o peiI •

pclIIiIriIUMID que .. .-çlieI • De iIdivldaIle ÍIllIiII'IM~ for *-' • _
._de lIIiIda1flI'I""-_ diNiIoa de c........ c:a1IanL

. 1*> poeIO, m-de izapcrdIIcia de __• de.....

de lU rqu'_oçIo.•__ Pmjelo de Lei aoC~ N......

...,....to_COBlO IpOIllde __ il_... peno a ......-.;io.

Sala daa Sesacla, .... 29 de jllllbo de 1994,

A Cooslltuiçio llr1IIileila de 1981. .... _ ArtiF 22.
ama. que "COIIIp&Ie pnvaliv_ • Umio 1qiI1Ir...". _ oulraa coiIea, Illbn ..

popuúIções _.-a. QuIndo o CllIlJI<S5O Nacica&l IprOYOll AI Leio de ri" 1l.0lI0I90
e ri" lI.I4219O, que~ UIl"DI dae priDcipeia upàIlI da CapilaIo
"SaJide" da no&II COIIIIilaiçio, fili deixado ã pKle .. q..clleo que .. l1IIIiriIa ã
....... cIao pclIIlÚÇ<1ea iIIdi...... Eole Pn>;eto de Lei vioa __ .........

~ nrabelecer .. CClIIdiçõeI para • criaçia de \IIIl~ de lIIeIIçio •
....... iDdípaa, arlil:u1Ido e iDIepado I/) SistOllla Único de Saúde (SUS), _ COBl

- puticaIIridacIa • eapecillcidadee que • q.-Io indíplll& ellip..

Em Im, 10 témlino da rnliDçia da n COlIliIilIcia

:'facica&l de Saúde para Da Powe bldípau, foj di>'IIIpda IIID ll8laIório Fiai! DD
quel se defDIia a CNÇio de lIIIl SlIb.._ difinIlciado de SIIide peno Da pavÕa
mdi!""&". DiIireociado _ aio'iaoIado da SUS. maa. a.... iDcoIponda10-'

-A1I~
DoplItada SUGlO AltOUCA.

"LEGISUCAO CITADA ANEXADA PELA
COOllllEHAÇAO DE ESTUDOS LfGISúTIVOS· CoUr'

CONSTITUIÇÃO
JlEPúBLICA FEDEIUlTIVA DO BUSIL

1988

Titulo lU

Capitulo 11
DA UNIÃO

DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

Art. 22" Compete privativamente à União legislar sobre:
I - direito civil. comercial. penal. processual. eleitoral.

agrário. marítimo. aeronáutico. espacial e do trabalho;
11 - •.desapropriação;
111 - requisições civis e militares. em caso de iminente

perigo e em tempo de guerra;
IV - águas. energia. informática. telecomunicações era·

diodifusãó; .

V - serviço postal;
VI - sistema monetário e de medidas. títulos e garantias

dos metais;

VII - poIíti!=a de crédito. câmbio. seguros e transferência
de valores;

Por isao, eIIleIIdemlle também, que O CIrilIr de
llllivaulidede das~ de SaJide _ pode _ vl&ilili2ado lim'óI de odlque

diIireociado. lnIIIlIdo-se~ e~ povoa cIilir.-.

PaItiII... da priIIci)aio da recoaMc da pnatia _
em-lldi...~ã~"..... _e __..,.,"""
~ poía doIM~ o _ am.-o. _.....odio. "- _ • .-.iio.
"lVa'..... COIlIIJIlIiçio llr1IIiJeira deftIIiu • "saaide COIIIO direíIo de lodoI e devIr da
EsIado"•• _ pdIIIido lIIlldiaDIe poIilicu llCOlIÔIIIiCI& e~ e qee li aç(lea e
HI\'içoa de _ """l-.llldol de s__ Úllico. Eado. ... .. .

--.. que peno que MJ-B~ AI -- ..~
UIIiYmaIiDçio, eqliidado e puticíplçia t:OIIIUIIiIãria prmcípioe _ SUS. e peno que
Da po\'lle _ .... da llrIIiI oej... aIallüdoa de acanIo COBl _ eopeclficidadee

só<:lO<lI1lunl1 e ---. • lIIIpIIOIt\'ll q... 5eJIIIl defiaidM~ poblicaa .....•..........•",•••...............•............ " .....................•....... , ....
SETORIAIS ESPECIFICAS. COSI é o ClIIll da saudo _ Illdioa.

o pmcllIIll salldelcIoeBça dae povoa ialllto- é o
l1lSll1lIdo de~ scicilHcoaóaúcaa. clIItutaiI, que via cIaodt......

o ""'* ~izado dae SUS. quo se 0ClIICRIi2a
IInvéa da pltlCOllO de tlIlIIlicipali2açio daa lÇÕeI • serviçoa de saúdo. deve _

peooado. DO caIO dae povoa mdi!!",*- de oa>rdo ..- Da pncoiloa CCIIIIliIucilmaia
relativos IDa mil,," dae iDdioa, quo defiDem CClIIIO mponsabilidede iDdelqáveI da
Uniio.........lIIiDcia. DoIIa lõmII, a mpomabilidade da SIlide _ ..... dew _

fodoeraI.
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VIII - comércio exterior e int~restadual:

IX - diretmes da política nacional de transportes;

X. - regime dos portos. navegação lacustre. tluviaI. maríti
ma. aerea e aeroespacial:

XI - trânsito e transporte;

XII - jazidas. minas. outros recursos minerais e metalur-
gia; .

XIII - nacionalidade. cidadania e naturalização:

~ - populações indígenas;

XY - emigração e imigração. entrada. extradição e expul
são de estranqeiros;

XVI - organização do sistema nacional de emprego e
condições para o exercicio de profissões:

XVII - organização judiciãria. do Ministério Público e da
Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territõrios. bem
como organização administrativa destes:

XVIII - sistema estatístico. sistema cartográfico e de geo
logia nacionais;

XIX - sistemas de poupança. captação e garantia da pou
pança popular;

XX - sistemas de consórcios e sorteios;

XXI - normas gerais de organização. efetivos. material
bélico. garantías. convocação e mobilização das polícias militares
e corpos de bombeiros militares:

XXII - competência da policia federal e das polícias rodo-
viária e ferroviária federais;

XXIII - seguridade social;
~ - diretrizes e bases da educação nacional:

XXY - registros públicos;
XXVI - atividades nucleares .de qualquer natureza:

XXVII - normas gerais de licitação e contratação. em to
das as modalidades. para a administração pública. direta e indire
ta. incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder
Público. nas diversas esferas de govemo. e empresas sob seu
controle;

XXVIn - defesa territorial. defesa aeroespacial. defesa ma
rítima. defesa civil e mobilização nacional:

XXIX - propaganda comercial.

Parágrafo único. Lei cómplementar poderá auto~zar os
Estados a legislar sobre questões especIficas das matenas rela
cionadas neste artigo.

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

LEI N! 8.080.DE 19.DE SETEMBRO DE 1990

Di'J)6e sob,.. •• concUç"" pari • p~
moç'o. p~'o e r-.cu"..ç'o d•••ude••
o,..mzaç'o e o luncíonamenco da. ..rviço.
cone.pond.nr.-a e d. OIIU'U providlltci•••

O PRESIDENTE DA REPUBLICA. faço saber que o Con'
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Disposiçlo Preliminar

Art. 1? Esta lei regula. em todo o território nacional. as
ações e serviços de saúde. executados isolada ou conjuntamen·
te. em caráter permanente ou eventual. por pessoas naturais ou
juridicas de direito Público ou privado.

TITULO I

Das Disposições Gerais

Art. 2~ A saúde li um direito fundamental do ser humano.
devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu
pleno exercício.

§ 1~ O dever do Estado de garantir a saúde consiste na
formulaçãO e execução de politicas econômicas e sociais que vi·
sem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no es.
tabelecimento de condições que assegurem acesso universal e
igualitário as ações e aos serviços para a sua promoclo. prote.
ção e recuperacão.

§ 2? O dever do Estado nlo exclui o das pessoas. da
família. das empresas e da sociedade.

Art. 3~ A saúde tem como fatores determinantes e condi·
cionantes. entre outros. a alimentaçll.o. a moradia. o saneamento
básico. o meio ambiente. o trabalho. a renda. a educaçlo. o
transporte. o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais: os
niveis de saúde da populaçll.o expressam a orlanizaçlo social e
econômica do Pais.

LEI N~ 8.142. DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990

Dispde sobre .. partlcipaclo da comunj·
dade na 6.51.10 do Si5tema Unlco de Saude
t5US} ~ 50bn a. t.ran5[errnCJ.s int.er~ver·

namenc.J. de rKursos financeIros na .,..
d. !I.ude e dâ out.ra. provldlncl••.

O PRESIDENTE DA REPUBLICA. faço saber que o Con
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. I! O Sistema Unico de Saúde (SUSI. de que trata a
Lei n~ 8.080lI). de 19 de setembro de 1990. contará. em cada esfe·

ra de governo. sem prejuízo das funsões do Poder Lelislativo.
com as seguintes instãncias coleliadas:

I - a Conferência de Saúde: e
II - O Conselho de Saúde.
§ 1~ A Conferência de Saúde reunir·se-á a cada quatro

anOs com a representação dos varios segmentos sociais. para
avaliar a situaçlo de saúde e propor as diretrizes para a formu·
laçlo da politica de saúde nos niveis correspondentes. convoca·
da pelo Poder Executivo ou. extraordinariamente. por e!'ote •

pelo Conselho de Saúde.

§ 2? O Conselho de Saúde. em caráter permanente e deli·
berativo. órglo coleliado composto por representantes do iO'
verno. prestadores de serviço. profissionais de saúde e usuá·
rios. atua na formulaçlo de estratélias e no controle. da execu·
çll.o da politica de saúde :ància correspondente. inclusive
nos aspectos econômicos e financeiros. cujas decisoes serlo ho'
mologadas pelo chefe do poder legalmente constituido em cada
esfera do governo.

§ 3~ O Conselho :'<!acionai de Secretários de Saúde ICo·
nassl e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saú'
de (Conasemsl terão representação no Conselho Nacional de
Saúde.

§ 4~ A representação dos usuários nos Conselhos de Saú'
de e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos de
mais segmentos.

§ 5~ As Conferencias de Saúde e os Conselhos de Saúde
terão sua organização e normas de funcionament!, definidas em
relimento próprio. aprovadas pelo respectivo conselho.

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR., MEIO AMBIENTE E MINORIAS

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 4.681/94

Nos lenno. do Art. 119. COPUI. I. do Resimemo Interno cb.
Cimara do. Deputados, o ~r, Presideme cb. Comisdo detenninou a abertura e divulpçio na
ordem do Dia das Comissões, prazo para reoebimemo de anendu( 5 SeJIl\es l. no periodo de
30 I 03195 a 07 I 04 195. Findo o prazo de cinto sessões, nIo foram recebidai emendas.

Sala da Comisslo. em 07 de abril de 1995.

~i~~;:
'Aureni1ton AI/iuh. do..Almeida

Secretàrio
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P,tl~eerF~ Ji'h
COMISSÃO DE DEFESA 00 CONSUMIDOR. MEIO AMBIENTE E MINORIAS

I· RoIa"rIo O Projet<. de Lei n' 4.611. proposto pelo Dep. SorJio AJouca, protende

reauJIr. em todo o lA:Irilório ....ional. u lIÇlles ...rviços de ..lide vollodos para o

a"'ndirnento das popuIlIÇlles indiaenu·

De llCOIdo com o Projeto. a Uoilo "'ri a compet!ncia de es1rU1lII&f • por

em funciooameDto um llli>-sist:ma de at<:nçio à saúde indísena. "'" todos os ..us

upectos. fu'" sub-sistema seri componente do Sistema Úoico de Saúde - SUS - e caberi

a Uoilo. com recursos ptÓprios. financlà-Io.

O Projeto vincula ao Mioist6rio da Salide a atençlO à ..lide indígena, que

sert n:sponsàvel pela sua coordenaçlo • in"'graçio ao SUS e articulaçlo com os órglos

responsàveis pela Polltica Iodiaeoista do Pals.

O órslo respoJÚvol pela salide indígena deverà tor nlveis de gerencia

nacional. RaíOnal o distrilal • autonomia d. aelllo admioistrativa, orçam.ntaria o

financeira. Estabeleco taml><!m que Eslodos, Muoicipios, outras instituiçlles

governamentais • nIo ao_s. poderio atuar complementarmente no custeio •

execuçlo das açlles sob a coordenaçio osupervisio do Minil1ério da Salide.

Em seu art. 3'. o Projeto enfatiza que se deveri obriptóriamente levar em

consideraçlo a realidade local e u 'especificidades culllnis dos povos indigena • que o

modelo a _ adolodo devert se pautar por uma abordaaem difcm>eiada e global.

De acordo com o Projeto. o llli>-sistema deverà ser descentraliudo.

hieraJqllizado • reJionaIIzado. tendo como maguarda e Rfem.:ia o Sistema Úoico de

Salide. O Sub-sistema terà como bue os DiJlritos Saoitàrios Especiais Indigena. As

popuIaçIles indiaenas devem for acesso prantido ao SUS. a n1vel local. regioftat • de

centmo especialiDdos. de acordo com suas necessidodes, compreeudendo a atençIo

primària, secundària e torciària à saúde.

Seaundo o projeto. u popuJaçlles india.... !orlo direito a participar doa

orpnismos coleaiodos de formulaçlo. acompanhamento • avaliaçlo das poIlticu de

..úde. tais como o .conselho Nacional de Salide o os Conselhos Esloduals • Muoicipals

de Satl4e.

Por último, autoriza O Mioistério da Saúde estabelecer'u condiçlles

necesaàriu para a apIicaçlo desta Lei.

É o Rlatório.

fi ·VotodeRo.tor

Esto Projeto de Lei vem unar uma omissio da Constituiçlo Brailei,.. que

deixou à'parte u qUOll&s referentes à ..úde das populações indía'nas.

O Projeto atonde • é fiol aos principioo ps defioidoa nas Conf.iu

Nacionais de Salide para'os P'ovos IndillCJlU. principaIment<: om RlaçIo às dirotrizes da n
• Conferencia, parte ÍIlIeJl&lllC da IX Cooferencia Nacional de Salide convocada pelo

Ministério da Saúde. A fi ConferenCia de Saúde de Povos Indiaenaa, ....izada em Outubro de

1993. contou com a participaçlo de 200 delopdoa indfaenas' nIo-.indíaenu.

O Projeto viDc:uIa 10 Mioillério da Saúde a aleDÇIo à salide indi-. intqndO

10S~único de Saúde • articulado com .. 6rIIoo ","""""v.à pela PoUtica Indipsta

do País. Este é II1II pooto fundamental. pois ÍIItei'" all1ençlo à saIide doa fndios bruileiros 10

meuno sistema que at<:ode todos os demais bruil.iros, reconhecendo contudo a necessidade

de um sub-sislema especifico. que leva em consideraçlo as especificidades da cultura doa .

povoa indi........ua diversidade social. uoitària.

Além disso, o projeto estahelece ponlos que consideramos fundamentais, tais
como:

• A prantia da atuaçIo complementar dos Estados. Muoicipios. outras instituições

aovernamentais • nIo-JOVemamentais no custeio • execuçlo das lIÇlles, coordenadas •
supervisionada pelo Ministirio da Saúde.

- A prantia da participaçlo de repmentaçlles indígena 11& formulaçlo. acompanhamento.

avaliaçlo das poUticas de sa6de.

• A manutençlo da responsabilidade. coordenaçlo das poUticas no n1vel fedentl.

O PL.' 2.057, de 1991. que institui o Estatuto du Sociedades Indigenas, jà

votado na ComissIo Especial da CImara dos Deputados, trata, em um doa

seus capitulos. da atençlo à salide indiaena. Contudo, o PL. 4.611 6 mais especifICO na

atençlo à saúde dos povos indiaenas. '$Cnda pois complomentar • nIo excludente 10

.stahelecido no PL. 2.057.

Outrossim, a situaçio da saúde dos povos indigenas é precària, exillindo
medidas emergenciais urgentes e especifICaS.

Em face do exposto, votarnos pela aprovaçio do Projeto de Lei n' •.611194.

Salada Comissio, em /2de.,,,••"..:ode 1995.

;.1----. C2.J1: ~ú'-t
Deputado Gilney Viana I

Relator
III. - PARECER DA COMISSÃO

. . . . ~ Comi~ de Defesa do Consumidor, Meio Ambient•• Minorias, em
reumio ordinsna TNlizada. hoje, aprovou. un.nimemente, o Projeto d. Lei n' 4.681194 nos
termos do parecer do relator. •

~pr~tes os ~nhor.s D'p'II.dos Sarney Filho. Presidente, Celso
Russomanno. Maria VaJadio Vlc.-Presldent.s, Fitima P.I.... Luciano Pizzlno lUquel
~1pI1>enõe, Safomlo Cruz, Vil~n S.ntini, Alberico Filho. Remi Trinta, Socon-o: Gomes,

.ment.l .Gomes, V~ F.hppe, Fom.ndo Gaheiro, Gilney Viana, Lauro Carneiro
Stlv.m.ni Santos, SérBJO Carneiro. Ge'''isio Oliv.ira, Riclrdo Barros, Inicio Arru~
Nelsoo Otoch, Ivan Valente, Mma Suplicy olt.mar Serpa.

SaJa d. Comisslo. em '7 de maio de 1995.

r~ ...... CZ..JL..,J..!......,
rrDepotido Gilney Viana J

Relator

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAM(LIA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI ND 4.6B1-A/94

NOS termos do art. 119. caput, I. do Regimento Intemo
da Camara dos Deputados, o Sr. Presidente determinou a abertura - e
divulgaç40 na Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apresentaç40
de emendas. a partir de 2 de junho de 1995. por cinco sessões. Esgotado o
prazo, nilo foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão. em 13 de junho de 1995.

1)1~<;e-..-,-b:;
Miriam Maria.Bragança Santos

Stlcretária .

P/iJIu:~ee.e ...D19
COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA

1- RELATÓRIO
O Projeto de Lei 4.681, de 1994, de autoria do Deputado Sérgio

Arouca, tem como objetivo regular as ações e serviços de saúde voltadu para o

atendimento das populAÇÕeS indígenas. Propõe, de acordo com preceitos constitucionais.
que a Uniio promova a ~truturaçio. financiamento e funcionamento do subsistema de

atençio à saúde da populaçlo indígena. que comporã o Sistema Único de Saúde. e. à sua
semelhança. serã tilJl1bém descentralizado. hierarquizado e regionalizado

O órgio responsâvel pela Saúde indígena será _vinculado ao

Ministerio da Saúde, e deve ter níveis de gereneia nacional. regional e distrital. Estados c

municípios poderio atuar complementarmente no custeio e execuçio du ações. sempre
coordensdas • supervisionadoS pelo Ministério di SlUid•.
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o Projeto enfatiza especialmente a necessidade de se considerarem

as peculiaridades dos povos indígenas com abordagens apropriadas para cada povo.

englobando assistência à saúde. saneamento bàsico, nutrição. habitação. meio ambiente.

dem.areaçio de terras. educação sanitária e integraçio institucional.
Apreciado peta Comissão de Defesa do Consumidor, Meio

).mbiente e Minorias. foi aprovado por unanimidade. sem emendss. de acordo com parecer
do Relator. Deputado Gilney Viana.

NIo foram apresentadas emendas ao Projeto por pane desta
Comissio,

11· VOTO DO RELATOR

o Projeto em análise tem como objetivo sanar uma lacuna

imponante detectada na legislação sanitaria brasileira.
A atenção li satide dos povos índigenas. especialmente respeitando

as peculiaridades de cada um dos povos em particular é uma questão ainda nio regulada. O

presente Projeto, além de sanar esta lacuna.. reveste-se de carâter extremamente

democratico, uma vez que representa o fruto das discussões realizadas por ocasiio da

Conferência de Saúde de Povos Indigenas. em 1993 Como justifica o Autor, na

concepçio deste Projeto de Lei, " partiu~se do principio do reconhecimento da gRTantia dos

direitos indigenu quanto â preservação de suas terras e recursos naturais como algo

fundamental, pois delas provem o seu alimento. seu remedio. bem-estar e tiJ.egria de viver"

Este reconhecimento do direito do índio a ocupar 5eu espaço na sociedade e na terra

brasileira evital. e torna o PL 4 681. de J994. essencial para a consolidação do Sistema

Único de Saúde.

Importante ainda e que se res&alte que o subsistema proposto

obedecerá oi mesma lógica estrutural do SUS. sendo descentralizado. hierarquizado e

regionalizado. tendo como base os Distritos Sanitários Especiais Indigenas. garantindo o
acesso ã. atenção em todos os niveis. e prevendo a partícipação de representantes das

populações indígenas nos Conselhos de Saude

De fato. diante da abrangéncia do presente Projeto de Lei. do

cuidado com que foi elaborado, respeitando a cultura e os direitos dos povos indígenas em

SUIS especificidades. pela preocupação profundamente dernocrãtica pelo bem~estar dos

povos índígenas. pela hannonia da sua concepção com as premissas do Sistema Único de

Saúde. cuja consolidação e fortalecimento consistem em um dos maiores anseIos de todo

aquele que se compromete com a saude de qualidade neste pais. é que somos inteiramente

favoriveis li aprovação do PL 4.681, de 1994. tal como apresentado

, ,-
Sala da Comissão. em } -4e agosto de 1995

-J
Depurado Eduardo Jorge

Relator

7lE-PARECER DA COMissAO

. . A qomiss~o.de Seguridade Social e Famflia, em sua reuni~o
~~1~,a~ realIZada hOJe, aprovou unanimemente o Projeto de Lei nO
. 1<', nos tennos do parecerdo relator, Deputado Eduardo Jorge.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

~ Mauri Sérgio e Iberê Ferreira, Vice-Presidentes' Alexandre
veranto. C?rfos Mãgno, Ceci Cunha, Fernando GonÇalves Jair
~oaJeresJ..{"-'!tv8lLucas, J~é C9imbra, Ursicino Queiroz, Fátima Pelaes

u ~ tflut:/~. José Pmottl. Lalre Rosado, Rita Camata Rubens Cosac
~ralV~ Felipe, Confúcio Moura. Cipriano Correia Osmánio Pereira'
Hugabe.!'P~~f!!I:. Eduardo Barbosa, Jovair Arantés Eduardo Jorge'

um 'IV ~". J~ .Augusto, Marta Suplicy, Amáldo Faria de sá'
~Yf!ls da Cunha, A,lcIone. Athayde, Joftan Frejat José Linhares'

A
C'tdinha Campos, LUIZ BuaiZ, Peâro Canedo LUIZ Piauh'Hlno Sérgió

rouca e Janâira Feghali. • J''' ,

Sala da Comisstlo, em 16 de agosto de 1995.

Deput 1~~I:IRA
l$f!e-BJ,residen

no exercfcio dI p, 'fíncia

PROJETO DE LEI N° 4.885-A, DE 1994
(Do Poder Executivo)
Me~..!!em N° 1 166/94

Altera disposições do Decreto-Lei n9 3.669, de 3 de o~

tubro de 1941 (Código de Processo Penal), do Decr!
to-Lei n9 1.002, de 21 de outubro de 1969 (Código de

Processo Penal Militar) e da Lei n9 7.210, de 11 de
julho de 1964 (Lei de Execução penal): tendo parecerda

Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, pela

constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa

e, no mérito, pela rejeição, contra o voto do Sr. Mar

coni Perillo.

(PROJETO DE LEI N9 4.685, DE 1994, A QUE SE REFERE O

SUMARIO

I - Pro;elo iniàaI

11 • Na Comiuio de eonllíluição • Justiça. de Redeção:
• termo de recebimento de emendai
-perecer do relelor
·perecer de Comildo

o CONGRESSO NACIONAL de<.~ta;

Ar!. I" o ar!. 713 do Decreto-Lei n" 3.689, de 3 de outubro de 1941 (CódiJO de
Processo Penal), fica acrescido do seguinte pmgrafo único; .

"Art, 713 ..

Panlgrafo único. A cri~rio do Juiz. poden\ ser dispensado o po=. em decido
fundamentada."

Ar!. :" O ar!. 620 do Decreto-Lei n" 1.002. de 21 de outubro de 1969 (Código de
Processo Penal Militar). fica a<:rescIdo do seguinte panlgrafo único:

-Art, 620 ..

Panlgrafo único. A cri~rio do Juiz. poden\ ser dispensado o parecer, em decisio
fundamentada."

Art.)0 A Lei ne 7.210. de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal). fica assim
modificada:

I • com o acrésCimo de parágrafo tlnico 30 ::ut. 70:

"Ar!. 70 .

Plligrafo único. A cri~rio do Juiz. em decisão fundamentada. poden\ ser
dispensado o parecer a que se refere o inciso I deste anigo.";

11 - com a alteração da ~daçilo do capo! do ar!. 88;

"Arl. 88.' O condenado será alojado. preferencialmente. em cela individual que
conterá áonmtório, aparelho sanitário e iavatóno.... \

Art. '+0 Esta Lei entra em vigor ~a data de sua publicaçãO._

Art. 5° Rcvogam-c;c a.li dísposiçõcs em conlr.bio.

Bra.ocofiia.

LEGISLACAo CITADA E ·ANEXADA PELO AUTOR:

DECRETO-LEI N. 3.689.
DE 3 DE OUTUBRO DE 1941

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

LIVRO 11

DoS PROCESSOS EM EsPÉCIE

o ..

TITULO III
DOS INCIDENTES DA EXECUÇÃO

........ ·.0 __ "e .
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CAPITULO 11
DO LIVRAMENTO CONDICIONAL

MeniIpm n' 1.166
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Art. 713. As condiçllea de .dmi••lbllld.de. convenltnci. loportunldlde
d. conc....o do livramento .arlo vlrlficad•• pelo ConHlho p.nlt.nclirlo.
• cujo p.reclr nlo fleari. Intr.tento. Id.trlto o juiz.

_ ' ~ '

DECRETO-LEI N9 1.002 - DE 21 DE OUTUBRO DE 1969

Código d6 Processo Penal Militar

~ .

LIVRO IV - DA EXECUÇÃO

•• ••••••••••••f'> ••• :at- .
rtnJLoD-DOIINClIIPITIS lIADIC1JÇAO

.- - _.- ~ .
CAPITULO 11_ DOU\'IlAMfNTOCONOICIO""L

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

LEI N! '7.110. DE JI DE JULHO DE 1114

Inal/IM;. w; d. E"'IIflI.rn.l.
............................................. ..

Sen!IoIes Membros do~ NIClOllll.

Noo ....... do ItIiJO 61 ela ConIliIlriçlD FecIml. ..._l c1eYada dollbençlo ele

V_ Exc:eIeaciu. lCOIIIl"I'bIdo do &paoiçIo da MoII.... do Sen1lar MiniIInl do Eaudo da
JUIllça, o _ do prujdo do IellplC "A1lemdiIpoIIçlla do DecIeIo-Lel ri' 3.619. do 3 do oulU1lnl

do 1941 (CódIJO do Pr-.1'IaII), do Dectelo-Lei ri' um. do ~1 do _bro do 1969 (CódIJO
do Pr-.~ MIIlIar) e ela Lei ri' 7.210. do 11 dojlllbo do 1984 (LeI do EucuçIo PelII1)".

BUIlIII. 15 do d.'''ro do 1994.

. Q? ~0/-

J:xcelentísst-.o·Senhor Pr.sidente da Repúblic:&,

Tenho a honra de submeter à elevada
consideraçio de Vossa Excelência o incluso Anteprojeto de Lei
que altera disposiçôes do Décreto-L&i nl:l 3.689, de 03 de
outubro de 1941 (Código de Proce.so penal), do Decreto-Lei nSl
1.002, de 21 de outubro de 1969 (C6digo ele Processo Penal
Militar) e da Lei ni 7.210, de 11 áe julho de 1984 (Lei . de
Execuçào Penal) .

. Pela legislaçào que vigora no Pal., incUJlbe
aOI Conselho. penitenci.irios emitir parecere. .obre
livrAmento condicional, indulto e comutaçlo de pena.

Na realidad.e, ta.is pareceres não t6m car4ter
vinculativo com a decisão a ser tomada pelo Juiz, opinativos
que lão.

As Secretarias de Justiça das diversa.
unidades federativas vem cletectando OUQ a morosidade habitual
na tramitaçào tios proces·"" ...I~ iivramento condicional,
indulto fi comutação de pena, e motivada, quase ••ntpre, pela
obrigatoriedade de manifestaçào dos referidos Conselhos,
provocando eserangulamentt.l ind~sejá.vel, em disl50nància com a
agilidade requerida na -ex~cuçao penal.

t: certo qu~ tais Cole'giados, ao instruir
processos, propor diligen.cias .g ajudar na prestaçào
jurisdicional, de.empenha.m ü histórica l'Ilisaào de 6rgÃo•
â~IS~~à;~:~~reB da execução p"=!nal e de guardiães dos direitolS

ReBpeieosamente,
\

Dai, assim, as modificações alvitradas nos
artigo. n g 713, do oecrQ~o-Lei n Q 3.689/41, 620, do
Decreto-IAi nO 1. 002/69. " 70 da Lei nO 7.210/84-

Já no que c""ncerne ao ar~igo 88 da Lei de
Execução Penal, objeto de proposta de aleeração de reda.ção de
••u "caput", bU3ca-!l~ compa~ibilizar o texto leqal com a.
realidade que nos apresenta o sistema penitenciário nacional.

Com efei t=>, na qua.s-e totalidAde- do.
estabelecimentos pri5ionaü~, há. manifesta carencia de celas
ind~viduais, o que torna praticamente impossival o
cumprimento da· disposição contida na Lei 7.210, d. 11 de
junho d. 1986. Por outro lado, con·sidere·sQ que a .construçio
de nova. unidades em consonància com os padrões aventados
deJDand~ tempo e disponibilidade o:çamentária, sendo a••im
convenJ.ene, que a normtl se adapte a realidade vivenciada no
pais, explicitando-se o seu caráter programá.eico .

TITULO IJJ

Do. 0 ....0. d. Ezecuç.~.n.1 /

••••••••••••••••••••••••••••••••-;/.••..•..•...... !

CAP1TULOY
Do Conselho Penitencilirio

Ar!. 70. Incumba.o Conselho Penitenci'rio;
I - emitir p.recer sobre livramento colldicion.l. indulto

e comutaçlo de pen.;
11 - inapecion.r o. estabelecimento. e serviçoa penais;

111 - .pre.ent.r. no primeiro trime.tre de c.d••no, '0
Con.elho N.cion.1 de Polltic. Crimin.1 e Penitanciliri•• rel.tó·
rio dos tr.b.lhos efetu.dos no exercicio .nterior;

IV - superviaionar os petronato.. bem como a assisttncla
ao. a".es.os. .

...........................................-.. ~ ..

apr•••ntar os
CO.llselhoa sua
daria caso o
fu_mentada.

Todavi., a dispensa da obrigatoriedade de
mencionadOIl oareceres nào retiraria doIS

reconhecida importáncia, até porque, s6 se
juiz a f:lntende15se neces5âria" em decislo

TITULO IV

Doa E.t.belecimento. Penais

....................................................... o .. • ..

CAP1TULO 11

.--
"---...../ J,.... L ,-t.;.

ALSXAIlDU DE PAULA DUPII:1:1IA1' MAIl1'I"
Ministro de Estado da Justiça

Aviso n" 2.6;4 - SUPARIC. Civil.

ElICIIllinho a essa SCcn:lari. Menaqem do Excclcntluirno Senhor Prelidalle ela
~Iica. acompllllllcla de Ex~ do MoIivoo do senhor Ministto de EIlado ela IUIlIça,

na Penitenciliria

Art. 87. A Penitenciliria destin.-se ao condenado à pena de rec1u
s'o. em recime fechado.

Art. 88. O condenado .er' alojado em cela individual que conter'
dormitório••p.relho ..nitlirio e I.vatório.

Par,,,..fo 6nico. 5'0 raquisitos bliaico. da unidade celular:
'., s.lubrid.de do .mbi.nta pel. concorr'nci. doa f.tore. ti•

•er.ç'o. in.olaç.o e condicion.mento térmico .dequ.do à exi.·
!fnci. hum.n.; ,

bI 'reI mínima d, .ei. metro. qu.dr.doa.

ele 1994.
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relativa a projeto de lei que •AlIera dillpOsiçOCS do Decreco-Lei n° 3.689, de 3 de outubro de 1941

\C6di", de Processo Penal}, do Decrelo-Lci n° \.002. de'21 de outubro de 1969 (C6digo de

Processo Ponal Militar) e da Lei nO 7.210. de 11 de julUo de 1984 (Lei de Execuçio Penal)".

Atenciosamente.

HENRIQUE EDUAJo FERREIRA HARGREAVES
MinisltO de !!!todo Chefe da C..", Civil

da Prosidl!ncia da Rcpública

A Sua'Excc~ncia o Senhor
Deputado WILSON CAMPOS
Primei!O SectNrio da amara dos Deputado!.
IIWiILJA·PF.

l[~ f)[ Rl:CUlIIlOOO Il[ [1l[Nll\S

PI1JJ[lO Dl: l[1 W' 4.885/94

avaliar questões subjetivas como o bom comportament~ do condenado, já ~ue ,não
està acompanhando diariamente" desenrolar do cumpnmento da pena.. Flcma o
Juiz desaparelhado, sem esse parecer, para julgar um aspecto que nã~ ~ apenas
objetivo, mas também subjetivo. Somente as autoridades que admtnlstram a
execuçio. da pena' têm como avaliar o condenado quanto ao seu bom
comportamento, entre outros elementos· de in~ole subjetiva, ~~ncluindo se .hà
conveniência e oportunidade na contcssio do hvramento condICIonaI. InclUSive
porque está em jogo a própro ,o·""mça e o interesse da sociedade.

Se o sistema judiciário e penitenciário funcionam de forma
morosa, não é suprimindo instrumentos de garantia da própria sociedade que se
resolverá o problema.

Quanto á alteração da Lei de Execução para adaptá-Ia á
realidade, estamos diante de uma lógica às avessas.

Se o sistema penitenciário encontra-se falido, não tendo meios
de propiciar o cumprimento da pena de forma digna e humana, não se pode
pretender modificar a legislação para legalizar uma situação de anormalidade, que
vem transformando os presos em verdadeiros "bichos" enjaulados, sem as minimas
condições de dignidade que a própria Constituição garante aos presos, como a
qualquer ser humano.

o pres~te projelo de Lei visa .dispensar, a critério do Juiz. o
parecer do Conselho Penitenciário quanto à conveniência e oportunidade da
concessão do livramento condiciooal.

Nos termos do 011. 119, ~, I, do Regimenlo kll!!M do ~oro dos DeptAodos,
oIIerodo pelo cri ",1, do Rmçtio n' 10/91, oSr. Presidenle de!ermioou ooberturo - f di,~goçOo no O<di!rn do Oio
dos Comiss1>es - de prOIO poro opregenloçllo de emendos opo'lir de 02/ 03/ 95, pOl tinco geS!lleS. Esgotado
o prOIO, nO, forom ret!!bidos emendO$ 00 projelo

Solo do Comíssllo, em 10 de março

...C&~
Sette~Orio

plJi?teeA!. ..:J),q
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

1- RELATÓRIO

de 1995.

As propostas apresentadas, pois, são incclInpatíveis com a boa
e razoável política criminal.

Ademais, deve-se buscar sempre a melhoria de condições. A
esse respeito, permito-me citar apenas um pequeno trecho da Resolução adotada, em
30 de agosto de 1995, no Primeiro Congresso das Nações Unidas sobre a Prevenção
do Crime e Tratamento do Delinquente, realizado em Genebra (Regras minimas da
ONU para o tratamento dos presos e recomendações pertinentes):

" Locais destinados aos presos

9.a) As celas ou quartos destinados
ao isolamento noturno de.ve.rão ser ocupados por um só preso.
Se por razões especiais. tais como excesso temporário de
populaçio carcerária, resulta indispensável que a
administração penitenciária central faça exceções a esta
regra, e deve-se evitar que se alojem 2 presos em cada cela
ou quarto individual.

b) Quando se recorre a
dormitórios, estes deverão ser ocupados por presos
cuidadosamente selecionados e reconhecidos como aptos a
serem alojados nestas condições. Durante a noite serio
submetidos a uma vigilância regular, adaptada ao tipo de
estabelecimento.

Pretende, ainda, no que tange à execuçio da pena, que o
alojamento do condenado, em cela individual, com donnitório, aparelho sanitàrio e
lavatório, se dê preferenciabnente, e oio obrigaooriarnente, comg prevê a atual Lei
de Execução Penal.

Alega-se que a morosidade na tramitação dos processos de
livramento condicional, indulto e comutação da pena é motivada, quase sempre, pela
obrigatoriedade de manifestação ~os referidos Conselhos.

Quanto à modificação da Lei de Execução. o objetivo seria
adaptar o texto legal á realidade nacional:

"Com efeito, na quase totalidade dos
estabelecimentos prisionais. há manifesta carência de celas
individuais. o que toma praticamente impossivel ri
cumprimento da dIsposição contida na Lei 7.210, de lide
junho de 1986. Por outro lado, considere-se que a construção
de novas unidades em consonância com os padrões aventados
demanda tempo e disponibilidade orçamentária, sendo assim
conveniente que a nonna ·se adapte â realidade vivenciada no
País, explicitando-se o seu caráter programático."

Compete a esta Comissão a apreciação da constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa e mérito da proposição.

É o relatório.

11 - VOTO DO RELAToa

O projeto de lei em apreço atende aos pressupostos de
constitucionalidade, referente·á competência legislativa da União (art. 22 da C. f.), á
elaboração de lei ordinária (C. F. ,art. 59) e á legitimidade de iniciativa ( art. 61,
C. f,). A proposição é juridica e está consoante os preceitos da boa técnica
legislativa.

Passa-se ao apreço do mérito.

Com relação á supressão do parecer do Conselho
Penitenciário, esta não se revela ad~quada. Ocorre que o Juiz não teria meios de

10. Os locais destinados aos presos e
especialmente àqueles que se destinam ao alojamento dos
presos durante a noite, deverão satisfazer as exigências de
higiene. de acordo com o clima., particulamen,te no que se
refere ao volume de ar~ superficie mínima, calefação e
ventilaçio.

11. Em todo o local onde os presos
tenham que viver ou trabalhar:

a) as janelas terão que ser
suficientemente grandes para que o preso possa ler e
ttabalhar com luz natural; e deverão estar dispostas de
maneira que possa entrar ar fresco, haja ou não ventilação
artificial;

b) A luz artificial deverá ser suficiente
para que o preso possa ler e trabalhar sem prejuizo de sua
vida.

12. As instalações sanitirias dl'verio
ser suficiente para que o preso possa satisfazer suas
necessidades naturais no momento oportuno, de forma
asseada e decente.

13. As instalações de banho e ducha
deverão ser adequadas para que cada preso possa e seja
requerido a tomar um banho ou ducha a uma temperatura
adaptada ao clima e com a frequência que requer a higiene
geral, segundo a estação e a região geográfica, mas pelo
menos uma vez por semana em clima temperado.

14. Todos os locais frequentados
regularmente pelos presos deverão ser mantidos devidamente
limpos.

Higiene pessoal

IS. Deve-se exigir dos presos asseio
corporal e para tal é necessirio que tenham água e os artigos
de asseio indispensáveis para sua saúde e limpeza.
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16. Deve-se facilitar las presos,
meios pArI que cuidem dos clbelos e di barbl, ~ fim de que
se apresentem de um modo correto e COD!eJVem o .respeito a
si mesmO!; os homem deverlo barbear-.se regularmente.

Roupu e CIIII&

17.1) Todo o preso a quem não se
permite vestir SUIS próprias roupas receberá as Iproprildas
ao clima e suficiente para manter-se em boa saúde. Essas
roupas não deverão Ser de modo algum degradantes, nem
humilhantes.

b) Todas as roupas deverão estar
limpas e mantidas em bom esfado. A roupa inferior deverá
ser troclda e lavlda com frequência necessária pari manter a
higiene.

c) Em circunstâncias
excepeionais, qUlndo o preso se afaste do estahelecimento
para fins autorizados, será permitido que use suas próprias
roupas ou vestidos que não chamem a atenção.

PROJETO DE LEI N° 4.896-A, DE 1995
(Do Poder Executivo)

(Mensagem N' 1.268/95)

Di nova redação aos artigos 157, 159, 212, 261 e 384

do Decreto-lei n9 3.689, de 3 de outubro de 1941, cª,

digo de Processo Penal; tendo parecer da ComissÃo de

Constituição e Justiça e de Redação, pela constitu

cionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no
mérito, pela aprovação, com emenda.

(PROJETO DE LEI N9 4.896, DE 1995, A QUE SE REFERE O

PARECER)

SUMARIO .

},:::':.:: 05 ar-::.;os ~57. l59. 212 , 261 e 394 do Decrl:!co-le:.
.. 3.699, de 3 d!! our:.-...:bro de 1941, Código de Processo Penal, passam a
vigorar com ao segu:':l':e reda<;ão:

I - Projeto lnIáII

11 ./WI Cemluio IM Conslillliçio e Jusllça e ~ Redação: .
• perecer do Releter •
• per_ rerormuledo pelo Relator
- emende orerecide pelo Relator
- parecer da Cemiaaio
• emenda adolada pele Cemissão

18. Quando se autoriza os presos
que vistam SUIS próprias roupas, deve-se tomar conhecimenfo
no momento di entradl no estabelecimento, para ISsegurar-se
que estio limpas e utilizáveis.

19. Cada preso deve dispor,
conforme os usos locais e nacionais, de uma cama individual
suficientes a fim de serem convenientemente mudadas co~
regularidade, Issegurando sua limpeza.".

Em flce do exposto, votamos pela constitucionalidade
juridicidade e adequada té"",ica legislativa do Projeto de Lei n' 4.885/94, mas, n~
mérito, somos pela sua rejeição.

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

-:rrJ:"- PARECER DA CDMISsM

A Comissao de Consti tuiçao e Justiça e de Re
dação, em reunHio ordinária realizada hoje, opinou, contra o
voto do Deputado Marce"j Per11lo, pela constituc!cnal1dade.
Juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela rejei
ç~o do Projeto de Lei n2 4.885/94, nos termos do parecer do
Relator, Deputado José Luiz Clerot.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Robertq ~agalhlJes - Presidente, Nestor Duarte
e Zulai! Cobra - Vice.Presidentes, Cláudio Cajado, Jair Si
queira; Ney Lopes, Paes Landim, Vicente Cascione, Vilmar
Rocha, Ary Kars, Edinho Araújo, Ivandro Cunha Lima, Jorge
Wilson, José Luiz Clerot, Nícias Ribeiro, Udson Bandeira,

Almino Affonso, oenilo de Castro, Régis de Oliveira, Vicente
Arruda, Adylson Motta, Ibrahim Abi-Ackel, Jarbas Lima,
Prisco Viana, Hélio Bicudo, José Genoíno, Milton Mel"'!des,
~arconi Perillo, ~nlo Bacci, Matheus 5chmidt, Alexar:dre
Cardoso, Aldo Arantes, Jairo Carneiro, Ciro Nogueira r Jair

Soares, José Rezende, Maurício Najar, Elias AbTah~o. Fer
nando Din1z, JoDo Thomé Uestrinho , Alzira E'werton, "'fIton

Temer, De velasco, Mário de8ra e Magno Bacelar.""":::I~' " "' ""
p\",,,,,,,,,n,,. /'

-Ar,:. :57. O jui.Z formará sua convicçAo pela livre apreciação
:::la prova.

5 1 '1. As provas obt.idas por meio ilícito serAo desentranhadas
dos autos.

§ 2 1 • As partes poder.ió, no prazo de 5 (cinco) dias, impugnar
qua~quer decis!= judicial sobr~ a licit.ude ou ilicitude da prova,
mediante pedido de aper.samento ao processo para fins de oportuna
apreciaç:,J,o de recurso.-

-Ar:. 159. O exame de corpo de delito e outras perícias serão
efetuados, em regra., -por perice oHcial.

S 1 t N,J,o havendo perito oficial. o exame !!lerá feito por duas
pessoas idôneas, escolhidas,· de prefere:ncia, dentre as que tiverem
habilitaçlo eécnica.

5 2 1 Os peritos n3.o oficiais presearllo o compromisso de bem e
fielmem:e desempenhar o encargo.

S 3· O Ministério Público, o querelante, o assistente e o réu
petder!o designar assistente eécniC:o:-

-Art. 212. As perountas da parte serlo formuladas diretamente
A testemunha. indeferindo o juiz aquela. que puderem induzir a
resposta. nlo tiverem relaçlo com a causa, ou importarem na repetiçlo
de ouera j.i responclida.

-Ao!"':. :é:. Ke:'l~urn acusado, ainàa que ause:1te o:.:. :::Jragido, será
p:ocessaéo ou j~~gad.o sem ãefensor.

Parágrafo único. ..n. defesa deverá ser efe~:'va, exigindo
dernonsc:raçl.o· das ~eses.··

-Art:. 394. Quando encender cabível nova defir:ic3:l jurídica do
:aco, em eonseQÜlmcia de prova exiscem:e nos aut:os, de =ireunstAneia
elem.nta!" nao concida. explíeica ou implicieamenee, na peça de
aeusaçao. O Hin1scér10 público poderá. ad1t:ar a denúncia 0;.1 a queixa.

parágrafo l1nico. Feito a aditamento, abrir-se-á' vista à defesa
pel.o prazo de 8 (oito) dias para que se manifesce e, querendo, produza
prova, podendo arrelar até 3 (tr~s) cesT:eunhas. - .

Art. 2 1 Esta. Lei entrará em vigor 60 (sessenta) dias após a
daea de sua publicaçAo.

I.I!GISIIoÇ1O C1THl1.~ PElA QXfIlENl\Çl\O DE a:mSSCEs _

DECRETOom N~ 30619, DE 3 DE OUTUBRO DE 1941 (0)c,.,. ..__.
o l'raWIatt .. aepv.~. usando da aui1lviçlo q1M Ibc contar o an. 110 da

eo-dlui;lo. dImta a Nl'dntt Lei:

COOIGO DE PROCESSO PENAL
Uvlto.

DO hocrsso DI GEIIAL
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TITULO VII
DA PROVA

JIJIliça, O IeXlD do projelO ele lei que 'o( nova redaçIo lllI utiJOl157, 159, 212, 261 e 314 do
IJecreto..leI n' 3.689. 'de 3 ele OUh,t··, Jt. 1941, C6di&o de PIocaIo Ptaal',

C",'mwl
DISPOSIÇOES GERAIS

••••••••••••••• •• • ••••••••• 10 •••••••••••••••••••••••••••

de 1994.

Art. 157. O juiz ronn.r' sua con\icçlo pela Ii\·rt .prcc~ da plO\I.

.......................................................
C"PITULOJl •

00 EXAME DO CORPO DE DELITO. E DAS PERlclAS EM GERAI

.......................................................
por~~!:~~ de corpo de delito e as ounas prricias tttlo, rm 'tlr•• feifos

• V• .u-'-""'.S"

colh~:=c%=:r:.I=~~.:.=~~~:~duPpeuouicl6nral.cs.
Mar'o~OI riIo oflCials prestaria o compromisso de bem Ir ftelmentl' dCll.'mI'C-

• Yi*~J".STF.

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

.............................................
CArtruIoO VI

DAS TESTEMUNHAS

.... , .
Art. 212. As ptr.untu dai P&MawlOl'Iq4MridllaojKil, qw .. 'OI'J'ftlllui iltl·

temunh•. O juiz nlo podrri rtalW as pcr.unw di. pittt, IIh'o K ftIO liYarm~
cOll'l o proccuo ou imponaran rtpcliçlO de outra jI. respondid•.

.......................... ~., ,

TlTULOVIII
DO JUIZ, DO MINlsrtRIO PÚBLICO, DO

ACUSADO E DEFENSOR, DOS ASSISTENTES
E AUXILIARES DA JUSTIÇA

.............................................
c....lTt1LOlII

DO ACUSADO E SEU DEFENSOJ.

• Vidt.".'... L1".LlY~LY•• C'...JtI,/fIIJFttNr.I.'Ntf.........~.

.............................................
Art. ~1. NmJtum acusado, aind. Cl'" .usente ou tClQlido, Mrt proccuado ou

julpdo Hm dc'mIOI".

•ViIk.",'''. Ly••e-...' ..... ,•.

.............................................
TITULO XII

DA SENTENÇA

An. 314. Se o jub: rcwnhrttr ~ PosII'bllidadc de noVl dcflniçlo jurldicl do f.to,
em ,onseqüfncia de prova uislm(t noI aulOl de drcunstlnda eJemmlar. nIo conlkla,
explidf. ou impUcillfNfttf, DI dcn6ncil õu na qurixa,l*xarl o ptOCtSlO•• fim de que
a defesa. no pruo de I (oiIO) diu.I. t ••qiÚKJ. produza prova. podendo Kf ouviclas
alê' Irfs testemunhas.

P"ilralo 6Ko. se houwr pouibilkildr de nova dcftniçlO juricl'a ., importe
aplic:açlo de pena rMkpaVf. ojuiz Hiulio prOCCSlO.' fim deqw o Niaiuáio Públi·
co poUl aditar a dmünda 00 • queixa. se em vínulSc data houver sido instaurado o
procmo em crime de lÇIo púbUea, abrindo-sc. em squkla. o pfatO de 3(Iri$)dlu' de·
fesa. 4\1e podcri ofcrtetr pl0va, aliciando alt Irfl Intmun&as•

• V".SliMoIlt ...JJ~.,.S".

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Mensa&em n' 1.268, DE 1994, DO PODER EXECUTIVO

Senhoreo Membms do COfItp'CSIO Nacional.

"'" '"""'''' do utilO 61 da ConslilU1çlo Fedoro1, JUbmelD l elevllda deIlbençlo de
VOIIáI ExceI!iJciu, ICOmjllJlhldo de ExpooiçIo ele MOliVlll do Senbor M1nIIlro ele &lido da

EXPOSICÃO DE :IOTIVOS N9 606, DE 27 DE DEZE:IBRO DE 1994. :lO SElI!lOIl

:·IINIS'RO DA JUSTIÇA,

E:<:::elen::ís:nrno Senhor Presidente da República.

submeto à consideraçao de Vossa Excellncia o anexo

~~~j~~O g:C~:~Q~~:i'.~: ~~6:.9~ed~;4o3aâ: a~~~~~~o l~~, l~~~: 2~~i~~1 ~
Processo Penal .

~. ;.. proposta fa:: parte de um elenco de medicàs d••tio.cLt••
aperfeiçoar a prestaç40 jurisdicional penal, proporcionando-lhe mais
celeridade e racionalida.de, com reflexos, sem nenhuma. dúvida. na
reduçAo da impunidade.

3. As al:eraç~es vislumbradas, no corpo do c6digo de
FI"OCesSo Penal. coq~tam de um novo tratamento para a produçlo e
aceitaç;40 de provas, exigindo ademais. uma efetividade n4 defesa. dos
acusados.

4. À elabor.!çlo dos estudos iniciais, por Comi••lo
constituída po::' este Ministério. mediante a Portaria n. 349/MJ. de 16
-:l.e setembro de 1993, se sucederam sugestões dos diversos seqmento3
relacionados à at1vidade processual penal, de forma que é possivel
at1rmar que o :.~xr.o atual reflete o conheC1mento e a exper1ência. de que
seJa o ma.l.S conven1ente a matér1cl tratada.

5. A Constituiç40 de 1988, no inciso LVI do art. se.
consolidou a POSJ.ç.!o InternaCIonal no sem:ido da inadmisl51bilidade
processual das provas obtidas por mel.OS ilí.c.1.tos. E a doutrina entende
por prova iliCil:A a colhJ.da com J.n!rlngênc.1.a de normas ou princípios
colocados pela Consti.tuiç40, para a proteç40 das lJ.berdades públicas e
dos direitos da personal.1.dade. Const.1.cuem. assim. pl·ovas. ilíCJ.tAS 45
obtidas COm violtLç!o do domicilio (art.. S'. Xl. da CF) ou das
comunlcaçOes (art, 5 11 • XII. da CF). as conseguidas mediante torturas ou
maus tratos {art. SIl •• 111. da CFl. as colhidas com infring~ncJ.a. à
inC.1.midade (art. $'. X. 'da CFI etc.
6. É oportuno que a lei processual penal fixe as balizas da
regra constir:uc.1.onal de exclusolo das provas ilícitas. em qualquer
hipótese. conceituando-as e tomando pos.1.ç40 quanto à sua
admissibilidade e prolbi.;30 de utilizaç.ào, objeto do artigo 15'7.

• 7e:~.be.."l\ E'E fa: neceZisáric' a si:nçlJ.flcaçAo e l·acJ.onali:açAo
das çe::iClJlS. ::::.a,da::'Ie:-;:Ii nas reglóes mais dl,Stantes e desprovidas de
recursos, o que ::ustiflca as prevuoes do artl.go 159, estabelecendo que
a ausência de perlt.o obclal poderá ser supr.1.da por duas pessoa!!
idôneâs-;- com preferllnc.1.a para as que tlverem habilitAÇlo técnica.
s. .:.. propos:'~ de alteração áo artJ.go :n2 encontra
JU5tlfJ.catlva na necessl.ãade de da:: mau: celeridade aos procedimentos,
tanto r.".a.1.S qua::.:::c $~ tenha presente li .1.lnpresc.1.ndibi':idade dE: su""
concluso!o num pra=o ra=oâvel .
9. 'Tan~o á. ausência de defesa como a defesa defic1ente,
a:ron::arn os prlncipio3 de com:radltór.1.o e da defesa ampla. consagrados
na prossessualisl:..1.ca penal brasJ.leira. f'or .1.S50 é que se exigir de
defensor urna efet.1.vidade. por SUC.1.nta que seJa, na demonstrar;Ao das
teses de defesa (artigo ~61) .
10. _. i?"C'r fir.:, _a necess.1.dade de um.::. adequação das disposições
const.1.~'.1cJ.onal~ re~at.1.vas ao Hlnlstér.1.õ Publico, especialmente a
exC1USl.Vldade ce .1.nlClaC.1.Va de ação penal. estAo a recomendar urna nova
disposiÇ~o_ao a~:i~o. ,38'. que cUlda das hJ.póteses do aparecimetlco de
nova def.1.n1r;!o Jurldlca do fato objeto da ação penal, em conseqO.inc:ia
da prova formada.
11. Estas. senhor Presidente são as razOes motivadoras da
~resente suoestAo. e por elas se pode conclulr a ul'portAncia de SUA
.1.nserç40 no ~=den"rnen':o jurídico brasilelro. Por tais - razOes tenho
dlnda a sugerJ.r, caso haJa o seu acacatnento, que o Projeto de Lei venh.s
a . t~r u.md rap.1.d~ ~ramita~ao no Congresso NacJ.onal, medlan':.e a
ut.1.l1.:.aço!.o da facu.l.daae prev1.sta no artigo 64.. da Const:ltu1Çlao Federal.

ALEXA.'IDRE DE PAULA DUFEi"AAT MARTInS
~ln.1.Stro de Estado da .Just:içZl

AHOO A U.fOSI-ç.lo DE HO'1'I-VOS DO MInS'l'DI-O DA J08TI-ÇA
N'606 DI 27 I 12 I 94

1. Sint••• do problema ou da .ituaçl:o -que recl... prov1C!Ancia.%

Necessidade de alterar o C6digo de Processo Penal (Decreta
lei n l 3.689. de 3 de outubro de 19411 em seus arts. 157, 159.
212. 261 e 384 a fim de que a lei processual penal fixe as bali
zas da regra constitucional de exclusl.o de provas ilícic4s, em
qualquer hipótese. conceit.uando-a!> e t.omando posiçlo quanto à
sua. admissibilidade e proibiço!.o.

2. so1.uça••• providlnci•• contidaa"no ato noraat1vo cu Da -.414a
propo.ta:
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Elaboração de projeto de lei que "Dá nova redação aos artigos
157, 159. 212. 261 e 384 do Decreto-lei n ll 3.689, de 3 de out.u
bro de 1941. Código de Proces!!õo Penal".

Acrescenta o projeto, ao art. '159, o parágrafo 3·,
mediante o qual o Ministério Público, o querelante, o assistente e o
acusado poderIlo designar assistente técnico para: o exame de corpo de
delito e oulros exames periciais.

I NAo há.

5. "1:15•• que juat.ificUl • urglncia:

Propàrcionar maior celeridade
penal."

6. Impacto .obra o maio lIJZlbianta:

Não há.

aos procedimentos da justíça

Inova ainda o projeto na parte referente à inquirição
das testemunhas, subordinada pelo Código atual à obrigatória mediação
do juiz, a quem silo requeridas as perguntas, e a quem cabe fonnulá-Ias à
testemunha, bem como o ditado de resposta. Ao refonnular o art. 212,
que disciplina esse procedimento, o projeto autoriza as partes a fonnular
as perguntas diretamente à testemW1ha, cabendo ao juiz indeferir as' que
puderem induzir a resposta ou nlo tiverem relação com a causa.

. . Impede o Códigà que o acusado, ainda que ausente
0.0 fora~do, seja proce~o ou julgado sem defensor. O princípio tem
SIdo J..Dwtas :vezes atendido de maneira apenas fOIDlll!, bastando para
atendê-Io o sunples acompanhamento dos atos e Icrmos processuais pelo
patrono c:ontratado ou dativo do acusado. O art. 261, na forma concebida
pelo projeto, torna obrigatória a efetividade da defesa, dela exigindo a
demonstração das teses em que se anima.

Finalmente, ao tratar da possibilidade de nova
definição jurídica do fato, não contida, explícita ou implicidamente, na
denuncia ou na queixa, dá-lhe o projeto melhor tratamento que o
disposto no Código, tendo em vista as Súmulas 453 e 607 do Supremo
Tribunal Federal.

1. Sint••• do Parecer do Órglo Juridico:

Essas modificações contribuirão para a melhor
clareza e lizura da prova, e sem dúvida ampliam as condições do
contraditório e da ampla defesa, ainda mais imperativos em face do art.
S·, LV, da Constituição.

AviJo n- 2.853 - SUPARIC. Civil.

senhor Primeiro secrelMio.

Bruma., 29 de dezembro de 1994.

O projeto 000 padece de inconstitucionalidade,
injuridicidade ou defeito de técnica legislativa, razão pela qual nosso
parecer é pela aprovação. Tambél:n quanto ao mérito o parecer é pela
aprovação.

Sala das Reuniões, D6 de junho de 1995.

Encaminho. essa. secretaria. Mensagem do Excelentfssimo senhor Presidente da

RepdbIIca, ICOOlpon!lada de E.pcl5içIo de Motivos do senhor Ministro de Estado da JUJtiça,
relativa I projeto de lei que "Df novI redaçlo aos artígos 157. 159. 2J2. 261 c 384 do Decreto-Iei
n- 3.689. de 3 de outubro de 1941. Código de Processo Penal"

AlCnciosamcnte.

HENRIQUE EDU~FERREIRA HARGREAVES
Ministro de o Chefe da Casa Civil

da Pre$i •ncia da Repl1bJica

A Sua ExceJencja o Senhor
Dopalado wn.sON CAMPOS=tt::nroda Clmara dos Deputados

PARECER DA CCWSSJD DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇ!\O

x ... 7I"- ,eaA·~;; é duro ,ftOA2tJd.;77P--i2.

Originário do Poder Executivo, o Projeto de Lei nO
4.896, de 1995 (Mensagem n° 1.268, de 1994) refonnula a disciplina
processual penal referente à produção de provas, ao mesmo tempo em
que determina a efetiva defesa dos acusados.

Para atender a esses objetivos o projeto acrescenta ao
art. 157 do Código dois parágrafos, segundo os quais as provas obtidas
por meio ilIcito serIlo desen1:nu1blldas dos autos, podendo as partes, no
prazo de 5 dias, oferecer impugnaçllo ao despacho judicial sobre a
licitude ou ilicitude da prova, a qual será apensada aos autos para
julgamento, quando da apreciaçlio de recurso.

I'o-.-...;~M..., .,li\,..;_~

IBRAHIM ABI-ACKEL

folM.O q(e(~iov- do ?Y'O' e.-io de J·e.'

., q B~ bI~ 5, """'j,,"eb: ~U.3.'+"~'-,''''"+.._
~, ".,h §D "" ""'" ~~Iu' 9...~ukdo fI.c I••

~\CUdOf ..JI...~\.Du de /À.CO\-do eOLM. a <::\.l-leY-~atf'
Y'f'O \,o.::.k ao t~l("á~V";:!;i.fo ../ÃV\Úo do Q",f.
~6J) i-ue '\J-LgO'\c'l.Y"êf eO\;4 <9. seau"\III'f:t. '("edOl.

càb

I 11 ~lcÍ3~fo .).iV\t((). AJer~Cl.. deue'r~fJeV'
ife.i11f'a-) e;:r.~kc'~'6IV\d't> O~ êlraUlitA€u:/o.s -en,

-rIJO\( <k 're-u. \\ .

llor~ ,lJ."._~

~ef\Jkdo jb't"~h'lM ~bi~ ~dlel
~~io'r
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111 - PARECER DA COM1SS~D o Congresso Nacional decreta:

A Comisslo de Constituiçlo e Justiça e de Re
daçlo, em reuni lo ordinária realizada hoje, opinou unanime_
mente pela constitucionalidade, juridicidade, técnica le is-
lativa e no mérito 1 g, , pe a aprovaçlo; com emenda do Projeto
de Lei n2 4.896/95, nos termos do parecer refor;ulado do Re
lator, Deputado 1brahim Abi-Ackel. O Deputado Vicente Cascio
ne votou com restriçOes. -

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

. Roberto Magalhles - Presidente, Nestor Duarte
e Zulaiê Cobra - Vice-Presldentes, Cláudio Cajado, Jair Si
q~eira, Ney Lopes, Paes Landim, Vicente Cascione, Vilmar
Rocha, Ary Kara, Edinho Araújo, Ivandro Cunha Lima, Jorge
Wilson, José Luiz Clerot, Nicias Ribeiro, Udson Bandeira,
Almino Affonso, Oanilo de Castro, Régis de Oliveira, Vicente
Arruda, .Adylson Motta, Ibrahim Abi-Ackel, Jarbas Lima
Prisco Viana, Hélio Bicudo, José Genoino, Milton Mendes'
Marconi Perillo, ~nio Bacci, Matheus Schmidt, Alexandr~
Cardoso, Aldo Arantes, Jairo Carneiro, Ciro Nogueira, Jair
Soares, José Rezende, Mauricio Najar, Elias Abrahlo, Fer
nando Diniz, Joio Thomé Mestrinho, Alzira Ewerton, Milton
Temer, De Velasco, Mário de eira e Magno Bacelar..

Sala

PROJETO DE LEI N2 4.896, DE 1995

Art. I' Os recursos captados em depósitos de poupança pelos
.Bsncos Múltiplos com carteira de crédito imobiliário, Caixas EcoIlÔmicu, Sociedades de
Crédito 1mobiIiírio, A.uocisções de POIlJ'IIlÇa e Empréstimo, e d<mIis Agentes FUWlCCiros

do Sistema Fuwx:eiro di HabiIaçJo - SFlI, nIo aplicldos em finsnciameotos hsbiIIcionsis,
serIo compulsori...-e spIicodo& em Leuu Hipote<:íriu di Csix& Econômi<:& FedonJ •
CEF, em moeda comnte, no S' (quinto) dia útil do mês subseqüente 10 di posiçio apurada
conforme o 11I. 3' desta I...

Art. 2" Fica estabelecido que OI re<UfIOI captsdOl em dep6oitos
de poupança pelos Agentes FlIIIDCCiros do SFH teria o seguinte direciOlllJllOllto básico:

a) IS% (quinze por cento) em encaixe obrigatório no Bsnco

CartrI1 do Brasil;

b) 15% (quinze por cento). no miximo, em disponibilidsdes
financeiru • em operações da faixa Iivré, conforme reguJamentaçio do Conselbo
Monetário Nacional;

" . c) 50% (cinqüenta por cento), no 1I1ÍI)Í!I1O, em operações de
fi~nlO do Sistema Financeiro di Habitaçio - SFH ou em Letraa Hipotecíriu di
CEF. com prazo de resgate de 20 (vinte) anos. com índices de atualizaçlo e taxu de juros

idênticos so> di caderneta de poupança; •

d) 20% (vi~ por cento) em financiamentos habitacionais, a taxa
de mercado, conforme regulamentaçio do Conselho Monetário Nacional, ou em Letraa
Hipoteeíriu da CEF, com prazo de resgate de IS (quinze) anos, com indices de
ilUa1izaçio e taxas de juros idênticos lOS di caderneta de poupança.

(

Parágrafo único. A exigência do encaixe obrigatório "" Bsnco
Central do Brasil, de que trata a aliena 'a' deste artigo, nIo se apUca aOl depósitos de

poup_ captsdos diretamente pela Caixa ECOIlÔmica FederaJ. que poderio ser
. diiOci9nados integralmente para u operações de finaciamento do Sistema FIIIIDCCiro di

Habitaçio.

Art. 38 Os percentuais previstos nu allneu "e" e "d" do art. 2

seria calculados com base na média aritmética simples di soma dos uldos de depósitOl de
poupança, dedu2:idos do> saldos do. cr<dito. junto ao Fundo de COOlp<llSlÇio de
Vatiaçiles Salariais - FCVS, existentes em fina1 de mà, durante OI últimos 6 (seis) _

devidamente Corrigidos, até o último mà, pelOl mesmos índices de atuaIizaçio desses

dep6oitos, conforme demonstrativo a ser entregue no BIlICO CartrI1 do Brasil.

EMENDA ADOTADA CCJR Art. 4' Esta 1.. entra em vigor na data de sua publicaçio.

Art. S' Revogam-se u disposições em contrário.

(As COMISSÕES DE FINANÇAS E TRIBtlTAc!O I E DE CONSTITUI

çXO E JUSTIÇA E DE REDAc!O (ART. 54) - ART. 24, U)

Dê-se ao parágrafo único do art. 261, proposto
pelo art. 12 do PFojeto, a seguinte redaçlo:

PROJETO DE LEI N° 729, DE 1995
(Do Sr. Simão Sessim)

TITULO 10 - REGIMES ADUANEIROS ESl'EClA1S

CAPITULO I - DlSPOSIÇOES GERAIS

"Ll:G:SU,çi..O CnADA AJ'E).ADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATlVOS-ceOI"

IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO
DECaETO-LDN,· 37- DE 1. DE NOVEMBJlO DE1'"li)

DISPOE SOIRE O IMPOSTODE IMPORTAçAO, REORGANIZA OS
SERVIÇOS ADUANEIROS E DA OI1I'RAS PROVlDSNcJAS(:z)

1tnJLOJ-IMPOSTODEIMPOIITAçAO
. CAPITULO l-INClDtNClA

Art. I.· - O lIIIpoctI de importaçlo iIcIde 1Gb", lIICI'CadorIa -lruIrira &
tem comofato prador IU& nlrada DO 12ni*lo DKioaaI.

Parilrafo tlllco - CClSIIidera....' nlrada DO IerriI6rio alCioaaJ, para deito
de oc:ontacla cio fato prador. alMtndorla 'IM COlIlIa _ teado lido ialporIada &
cuja falta "aba a _ apurada pela autoridade aduuelra.

Art. 71 - Ressalvado o disposto 110 Capitulo V deste Titulo, as obri.açftes
!;~cai5 c cambiais rela'ivas a mercadoria transportada sob controle aduaneiro. ou
quando sujeita a reJimes .duane;ros especiais, se constituiria mediante tenM de
responsabilidade e seria cumpridas 110I prazos lilados em relUlamenlo. nlo supe-
riores a um ano.' .

§ I.· - Aplica-se. dísposiçlo dcslUrlÍl0 ao termo ele responsabilidade para
cumprimento de lonnalidacle ou apresenlaçlo ele doalmen~o.

deverá ser efe
Ilm favor do

agosto de 1995Sala da

"Parágrafo Único. A defesa
tiva, explicitando os argumentos
réu". 11

Dispõe sobre o direcionamento dos recursOs captados p.!

las entidades integrantes do sistema Financeiro da H,!

bltaçio - SFll, e dá outras providências.
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li 2." - No caso dos'. artilo. a autoridade fiscal poderá .x\air larantia ",ai ou
pe5soal.

li 3." - O prazo m.ncionado no Captll dest.artlao poderá ser prorlOllado. em
ca50S especiais•• a juizo da autoridade fISCal. por perlodo nlo superior a I (um) ano.

I 4." - A PfOlTlllaçlo de plõlZO de que trata o parálnfo anterior Jl'lCIerá ser
autorizada pelo Ministro da'Fazench.••m carát.r excepcional. mediante ",qlierill!On.
to fundamentado do int.......do. por ...rfodo nlo superior a 5 (cinco) anos. (4a)

....................................... _ - ..,"rt. 711 - Poderá ser concedida. lIllI termos • condiçlles estabelecidas no
",culallle1llo'

I - i\estituiçlo. toJa1 ou parcial. doi lributos que hajam iDcidido sob", a
impor1açlo de mercadoria .xportada após beneficiamento ou utilizada na fabrica.
çlo. complemenlaçlo ou acondicionamento de outra .xportada;

11 - Suspenslo do palamenlo dos lributos incidentes ""'''' a importaçlo de
mercadoria a ser .xportada após beneficia_nlo. ou destinada' fabricaçlo. com.
pl.mentaçlo ou acondicionamento de ouln a ler exportada;

111 - lsençlo dos lribulos que incidi...m sob", importaçlo de mercadoria. em
quanlidade • qualidade equinlentes • utilizada no beneflCiamenlo. fabrlcaçlo.
complemenJaçIo ou acoadicionam.nto de produlo exportadO.

I I." - A ",stituiçlo de que Irataest. a'1ilo poderá ser feita mediante crfdito
da importlncia comspondenl•• a ser ",ssarcida.m importaçlo posterior.

§ 2." - O ",culamenlo estabelec.rá limit. mlnimo pan aplicaçlo doi "'cimos
p",.istos nesl. capitulo. '

li 3." - Aplicam·.. a este aTlilO. no ,que couber. as disposiçlles do li .."
do artillO 75.

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

................................................... _- .

PROJETO DE LEI N!! 732, DE 1995
(Do Sr. Angelo Queiroz)

Permite deduzir da base de cálculo do imposto de renda "O~

gastos com aluguéis e medicamentos.

OIS COMISSOES DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO; E DE CONSTITUIÇÃO

E JUSTll}. E DE REDAÇÃO(ART.54,RI) - ART.24. Ir)

o Congresso Nacional decreta:

Art. lR 5&0 dedutiveis da base de cAlculo do

ÚIpOllto de renda da pessoa física os gastos efetuados com

aluquel e medicaJIBntos.

Ora, nessa linha de racioc1nio, nao hA dQ,vida
que o aluguel e os medicamentos se encontram nessa categoria.

A nAo ser que se cOlU5idere digno viver
debaixo da ponte ou no banco da praça, ê por demais evidente

a necellsidade do ser hu.ano, daR famílias, de ter' UJIl tato

protetor sobra a cabeça. E, para quem não taa cal5a pr6pria,

exato os mais necessitados, o pagamento de aluguel ti de
necessidade para tal.

Com respeito aos medicamentos, ressalte-••
que ali despe!sail médicas 8.10 dedut1veis. Ora, é impenllAvel,
por'm infelizmente ti o que ocorre, que uma consulta médica
!seja dedutível, que UlIIll internaç60 hospitalar tllJlbêJa o seja,

o mesmo n~o ocorrendo com os medicamentos. Afinal, qual é a
diferença?

Ante El15S4 realidade essencialmente injusta e
pelos motivos apresentados é que apresért"tamos noal5o projeto

que, aprovado, vir& a corrigir eSSA injustiça.

Por isto, contamos com o apoio de nossos

ilustres Pares desta .r.asil para sua aprovação •

..
Sala daB Senões, em (2de l~?,r:.'iI.:fv de 1995.

PROJETO DE LEI N° 733, DE 1995
(Do Sr. Padre Roque)

Inclui o crime de redução análoga a de trabalho eser.!
vo no rol dos crimes hediondos.

(A COMISSJ\O DE CONSTITUIÇJ\O E JUSTIÇA E DE REDAÇJ\O)

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

S IR Slo dedutíveis so~nte 015 gastos co.

aluguel da moradia do contribuinte.

5 2- São dedutíveiB

medicamentos utilizados somente pelo

re.pectivos dependentes.

OJl gastos com

contribuinte ou

Art I" Acrescentc-se ao art I" daLci nO 8.072, de 25 de julho de
1990 com mIação que lhe deu o art 1° da Lei rf 8.930, de 6 de setembro de
1994 o seguinte incüo:

"vrn - redução à condiçlo análoga a de trabalho escravo
(art149). "

Art. 2 R Esta lei entra em vigor na data de

sua publicaçlo.

Art. 3R Revogma-se as disposições em

contrúio.

JUB~IrICAÇio

Um dos absurdos que se verifica na política
tributAria brasileira no efeito, diz respeito a não

dedutibilidade de aluguéis e de medicamentos CODl relação l
baile de cAlculo do imposto de renda.

De plano, a filosofia, a razão última que

:eapalda a, existência das deduções é o fato de que se refiram
â" despesas "',necess6riaa a que o contribuinte tenha condições

d~" tr~alho:-, isto é, produza, em síntese, tenha, aufira

r~npimentos;lJem os quais não haveria imposto a pagar.

Por sua natureza, estas del5pesas soem ser

indispensAveis ~ despesas a que o contribuinte não pode fugir.

Ela suma, gastos de tal ordem que são automaticamente

computados no cAlculo do rendimento liquido. Onus a que o

pagador de impoBtOB não pode fugir.

UlIl caso t1pico é o das despeSAS com
instrução.

Art. 1:' Esta lei en1rll em vigor na data de suapublicaçio.

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

JUSTIFICAÇÃO

O objetivo deste projeto é o de inserir o crime de redução à
condiçlo llIIáloga a de trabalho escravo no rol dos crimes hediondos. Tal
provid&cia dcve-se ao falo de ser este crime, de fato, hediondo, sendo um
dos que mais ateIIta con1ra a dignidade humana.

É inadmissível no limiar do Século XXI, conforme o atestam
inúmeras denúncillS - incluoive da grBIlde imprensa - fBto julgBdo Clnldicsdo
há mais de um século, ainda nos confronlemos com a realidade do trabalho
eICI'llVO em diversas regiões deste país. Pior, segundo denúncia veiculada por
levllll1llmcnto feito pela Comissão Paitoral da Terru(CP1) da CNBB, a
realidade do trabalho escravo no BnWl vem aumentIlndo nestes últimos anos
constrrtando-se o expressivo número de 25.193 pessoas envolvidas em casos
comprovados só no ano de 1994 (fonte: CoDfllt... no C....po. BI'lIIiI1994'
CPT, Goiânia, abril de 1995, p:8) - Segundo esta mesma fonte, consIlllll,.se
este aumento na medida em que, de 4.883 envolvidos em 91, 16.442 em 92 e
para 19.940 em 93, chegou-se ao expressivo número visto em 1994.

Ademais, BIl formas "modernas" de escmvir1§o revestem-se de '
maior responsabilidade, na medida em que vêm acompanhadas de formas
sofisticadas, tais como do embuste, da mentira e de toda sorte de falsidade,
constituindo-se em agravantes até em relação à escmvlltUra do passado
(ostensiva, brota! e cruel, sim, mas não sutil, enganosa e ladina, sob o mmrto
da legalidade como a de hoje). .

Nilo fosse este crime tilo usual no Brasil, talvez nem fosse
necessária tal inclusão. Entretanto, o que se verifica na prática é a utilizaçilo
indiscriminada de pessoss em trabalho forçado sem COIIIr8Io de trabalho
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formal. com divida sempre maior do que recertD, em pésIIJDaS COIIdiçóes
habitacionais e de alime.ntação. sem liberdade: plll'lL sair do local onde se
encon1rBm. caracterizando em tudo um 1rIIl8meuto Dia condizente com a
naturezahUDllllllL E tudo isto só para satisfazer a cupidez de alguns.

Ccrtammtc o fato deste crime pllllllf a ser um crime hediOlldo
nio acabará com a sua pn\1ica, llIIim como nio ocorreu com os dcmailI
crimes considerados hediondos, mas Dia deixará de ter algum efeito
in1imidat6rio pcr1lI1tc aqueles que o pIll1icam.

Ante a imPortância do tema, contamos com o apoio dos Nobres
Colegas a fim de lrllIIsfol'lllll1' este projeto em lei.

Snladas Sessões, em"'de 00 de 1995.

~
~'<~/

PAD.?QUE
Dep.fed;P

á!MJ //ID~~ -
tJ,LtI~H /lJtldErn· ~ fihr-( .

~yf:jtMS~~ ~t:( / r'me V - ~

~U-"~~ft7~ fP. :.qr~V"~ '.JIor.-e ...

"LEGISLAçAo CrrADA ANEXADA PELA
COORDENAÇ.lo DE ES'l\lOOS LEGISLAllVOS.c.OI"

LEI N? 8.072, DE 25 DE JULHO DE 1990

Díspóe sobre 05 crimes h@diondos. nos
tttrmOS do art. 5~. inci50 XLll1. d. Consti·
tuiçlo Federal. e d~termjn. outras provi·
dências.

Art; I? São considerados hediondos os crimes de la-'
trocínio (art. 157. § 3?, in fineI, extorsão qualificada pela morte.
(art. 158, § 2?), extorsão mediante sequestro e na forma qualifi
cada (art. 159, caput e seus §§ I? 2? e 3?). estupro (art. 213.
caput e sua combinação com o art. 223. caput e parágrafo úni
co), atentado violento ao pudor (art. 214 e sua combinação com
o art. 223. caput e parágrafo único). epidemia com resultado
morte ·(art. 267, § I?), envenenamento de água potável ou de
substAncia alimentícia ou medicinal, qualificado pela morte
(art. 270, combinado com o art. 285), todos do Código Penal
(Decreto-Lei n? 2.348(1), de 7 de dezembro de 19401, e <le ge
nocídio (arts. I?, 2? e 3? da Lei n? 2.889121• de I? de outubro de
1956), tentados ou consumados•..................................: .

Parágrafo único. Considera·se também hediondo o crime de cenocídio
previsto nM artigos 1', 2! e 3' da Lei n. 2.88gl21, de l' de outubro de 1956, ten
tado ou consumado."

Art. 2! Esta Lei entra efn vigor na data de sua publicação.
Art. 3! Revogam-se as disP9siçóes em contrário.

.............................., ~ .

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

PROJETO DE LEI N° 737, DE 1995
(Do Sr. Waldomiro Fioravante)

Acrescenta inciso ao artigo 31 da. Lei n9 8.666, de 21
de junho de 1993, que "regulamenta. o utigo 37, ioc!
so XXI, da Constituição Federal, e institui normas p.!
ra licitações e "éontratos da AdmJnistração Pública e

di outras provi,dências".

(AP~~SB AO PROJETO DE LEI N9 4.161, DE 1993)

O Congresso NaCional deéreta:

Art. 1· Acfescente-se, renume<ando-se o atual, o
seguinte inciso 111 ao artigo 31 da Lei n' 8.666, de 21 de junho de 1993:

uArt. 31 .

111 - certidão negativa de exBCUÇÕlls trabalhistas.

Art. 2· Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.

Ar!. 3' Revogam-.e as dispoSições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO"

O objetivo do presente projeto de lei é oferecer um
instrumento adicionai de Indução a que os empregadores cumpram suas
obrigações patronais. ao conSiderar Inabilitados para contratar com a
Admjnlstr~o aqueles que estejam sendo executados por protelar o
cumpnmento de decisões JudiCiaiS que reconheceram direitos de seus
empregados.

Tratando-se de projeto de grande alcance SOCIal por
assegurar de maneIra preventiva a realização de direitos dos trabalhadores,
estamos certos do seu acolhimento.

A transformação da proposta em determln~o legal
prevenirá a ~ência de tais atitude. prejudiciais aos trabalhadores, uma vez
que alcançará Significativa parcela do empresariado que. em razão de suas
atIvidades. s!lja potencial concorrente em liCitações promoVidaS pelos poderes
públicos da UniAo. dos Estados, do Distnto Federal e dos MunicípiOS.

., , ~ .

LEI N. 8.930 - DE 6 DE SETEMBRO DE 19'4

Dá nova redaçio ao artigo I! da Lei n. 8.072lD, de 25 de julho de 1990.
que dispõe sobre os crimes hediondos, nos termos do artigo 5!,

Inciso XLIII. da Constituiçio Federal, e determina
outras providências

O Presidente da República.
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. I! O artigo I! da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, passa a vigorar

com a seguinte redaçlio:

"Art. 1! São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipifi
cados no Decreto-Lei n. 2.848'21, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, con
sumados ou tentados:

2,.1.-- ",/1/,.,/-1-10
Sala das Sessões. em ~e.rt

C(A?J~
Deputado WALcbMI FIORAVANTE

j

de 1995

I - homicídio (artigo 121), quando praticado em atividade típica de gru
po de extermínio, ainda que cometido por um s6 agente. e homicídio qualifi
cado (artigo 121. § 2', I, lI, m, IVe V);

11 -Iatrocinio (artigo 157, § 3', "in fine");

111 - extorsão qualificada pela morte (artigo 158, § 2');

IV - extorsão mediante seqüestro e na forma qualificada (artigo 159,
"caput", e f§ 1!, 2! e 3!);

V - estupro (artigo 213 e sua combinsção com o artigo 223, "caput" e pa
rágrafo único);

VI - atentado violento ao pudor (artigo 214 e sua combinação com o ar
tigo 223, Ucaput" e parágrafo único);

VII- epidemia com resultado morte (artigo 267. § 1').

"LEGISLAÇAO CrrADA ANEXADA PELA
COORDENACAO DE ES'l\JDOS LEGISLATlVOS.c:.DI"

LEI N~ 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993

RelUlameDta o art. 37. inei.o XXI. da
Con.tituiçlo Fadar.l, in.titu; norm•• para
licits"". e cODtrato. da Adminj.tra~oPÚ
blica e di outra. provid'lJCl...

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que ° Congresso Nacional decreta e eu sanlliono
a seguinte lei:
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CAPíTULO H

Da Licitaçto
............................................................................................

8eçto 11

Da Habilitaçto

............................................................................................
Art. 31. A documentaçto relativa à qualificaçto

econômico-financeira limitar-se-á a:
I - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do

último exercicio social, já exijpveis e apresentados na forma da
lei, que comprovem a boa aituaçto financeira da empresa, veda
da a aua substituiçto por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado
há maia de 3 (tr6sl meses da data de apresentaçto da proposta;

H - certidlo neiativa de falência ou concordata expedida
pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, ou de execuçto pa·
trimonial, expedida no domicílio da pessoa física;

IH - iarantia, nas mesmas modalidades e critérios previs- .
tos no caput e § 1! do art. 56 desta lei, limitada a 1% (um por
cento) do valor estimado do objeto do da contrataçto.

§ 1! A exigência de indicadores limitar-se-á à demonstr~
çlo da capacidade financeira do licitante com vistas aos com·
promissos que terá'-gue assumir caso lhe seja adjudicado o con
trato.

§ 2! A Administràçto, nas compras para entreia futura e
na execuçto de obras e serviços, poderá estabelecer, no instru
mento convocatório da licitaçiiO, a exigênca de capital mínimo
ou de patrimônío líquido mínimo, ou ainda as garantias previs
tas no § 1~ do art. 56 desta lei, CODU) dado objetivo de compro
vaçlo da qualificaçAo econômico-financeira dos licitantes e para
efeito de garantia ao adimplemento do éiJntrato a ser ulterior
mente celebrado.

§ 3! O capital mínimo ou o valor do patrim6nIQliquido a
que se refere o parágrafo anteríor nlo poderá exceder·a 10%
(dez por cento) do valor estimado da contrataçAo, devendo a.
comprovaçAo ser feita relativamente à data da apresentaçAo da
proposta, na forma da lei, admitida a atualizaçAo para esta data
através de índices oficiais.

§ 4! Poderá ser exigida, ainda, a relaçlo dos compromis·
sos assumidos pelo licítante que importem dimínuíçlo da capa
cidade operativa ou absorçlo de disponibilidade financeira, cal~

culada esta em funçlo do patrimônio liquido atualizado e sua
capacidade de rotaçlo.

§ 5! A comprovaçlo de boa situaçlo financeira da empre
sa será feita de forma objetiva, através do cálculo de índices
contábeis previstos no edital e devidamente justificados no pro
cesso administrativo que tenha dado início ao processo licitató
rio.

§ 6! (Vetadol.

PROJETO DE LEI N!! 741, DE 1995
(DooSr. Fernando Diniz)

Modifica prazo de filiacão ao partido, referente i.
escolha de candidatos.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N9 5.654, DE 199D} .

oCongreuo Nacional decrela:

A1t. I Para concorrer a cargo eletivo ~ eleições do ano 2DD2 e nu eleições

Mlblequentes, a ÍIivoI municipal, esladuaJ e fedm1, o eleitor devcri 0IlIt fiJíado 10 rapectivo

portido, pelo menos 4 (quatro) anos antes do término do prazo míximo para ,; reolizaçio da

con~pIItidáriu cIestinadu à ..".,u. de candidatos.

A1t. 2 Esta lei entra em viJOf na data de sua publicaçio.

A1t. 3 Revogom-oe a dlJposiçlla em contrírio.

JUSTIFICAÇÃO

A preoonte JlfOPOIiçIo cleve-oe ao fato de ser neoeuirio 1brUIec:er u bases partidariu, ponto

f\mdamontaI para aRI!~ poIitico-portidíria

Aumentar a bases partidiriu, sisnifica COIlJOlídat a democracia, extondondo-a a um número ainda

maior de cidadioa.

Sala da Sestões em, O::' de

Dtp. FERNIANDr4.<t~'

PROJETO DE LEI N° 742, DE 1995
(Do Sr. Nelson Marchezan)

Dispõe sobre o parcelamento de débitos com a previdên
eia Social e o FGTS, mediante retenção de parcela do '.

Fundo de ParticipaçÃo dos Municípios.

(As COMISSOES DE TRABALHO, DE AIlIlINISTRAçJ\O E SERVIÇO

POBLICO I DE SEGURIDADE SOCIAL E Fl\MtLIAI DE FINANÇAS

E TRIBUTAeXol E DE CONSTITUIeXo E JUSTIÇA E DE REDA

eXo (ART. 54) - ART. 24, II) -

o Congresso Nacional decretl:

A1t. I· Por opçio do Municipio devedor. a Unilo empregará, da
comspondente parcela do FPM, 3% na amortizaçio de sua divida com o FGTS e 9'10 na
amortizaçio de sua divida com a Previdência Social.

§ I· A divida I que se refere este artigo se refere aos débitos

incorridoa a portír de janeiro de 1993. independentemente de sua inscriçio em Dividi Ativa

ou de .... ajuizameuto, até a data da publi<açio data Lei.

§ 2" A manifestaçio do Municipio Se fará no prazo máximo de 9D

diu da publicaçio data Lei, à Secretaria do Tesouro Nacional do Miniltório da Fazenda.

. Art. 2· A homologaçio do parcelamento referente a esta Lei'

estará condicionada à aproYlÇio da respectiva lei IUtorizativa municipal.

A1t. 3· A manifestaçio a que se refere o parigrafo 2· do art. 1·

impenará a imediata 5U5pens10 do bloqueio dos recursoS do FPM em decorrên~~.a de

dividas relltiva ao período a partir de janeiro de 1993.

Art. 4- Esta Lei entra em vigor nl data de sua publicaçio.

Art. S· Revogam·se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

A Lei Complementar n' 77. de 13 de julho de 1993, deu aos

Municípios a opçio de autorizarem a ded'uçio de 12% de suas respectivas quotu no Fundo
de Participlçio dos Municipios para amortizaçio de SUIS dividas. 3% com o FGTS e 9'10
com I PrOVidencia Social. Isto se Iplicou~dividu existentes Ité 31 de dezembro de 1992.



20042 Terça.feira 29 DIÁRIo DO CONGRESSO NACIONAL (Seção l) Agosto de 1995

Ocorre que muitos Municipios. posterionnentc, acumularam novas
d!vidu que pretendem honrar e pleiteiam saldá-Ias nas mesmas condições de que outros
dispuseram i êpoca.

Impossibilitados de regularizarem sua situaçio, em virtude dA

oscilaçã.o e redução do valor das quotas que vêm recebendo da Uniio e dos Estãdos

aqueles Municípios sofreram o bloqueio das mesmas, que representam, na maioria do~
casos. a maior pane de suas dotações orçamentárias.

. Pode-se imaginar a situaçio em que se encontram agora tais
Municípios. impedidos de reaJizaremde5~ essenciais e em inadimplência generalizada..

. ~, Dai porque o Projeto que ora. encaminho ~e reVeste de especial
Imporrancl3 e se recomenda com a mator preméncía.

Na realidade, é como se restabelecêssemos as condições de

no~idade institucional aos Municípios que querem regularizar seus debitos.
confenndo-Ihes a prerrogativa de saldarem-nos em prazos e limites compativeis com a

capacidade de geração de recursos, sob pena de se ferir a autonomia consagrada na
Constituição.

Sal. das Sessões, em ol de ,Y;:;/r> de 1995.

-./f~n>2~
)H~(

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXACA PELA
COORDENAÇÃO CE eSTUCOS LEGISLATlVOS-CeC'"

LEI COMPLEMENTAR NQ 77,
DE 13 DE JULHO DE 1993

Institui o Imposto Provisório sobn a Movi1lll!lllação ou a TftUISTIIissõa
tk Valores e tk Créditos e Direitos tk Natureza Financeira -IPMF

e dá 0Ul1TIS providincias

o Presidente da República
Faço saber que o Congreuo Nacional decreta e eu IlIDCÍODO a sesuJnte

Lei ComplemenIM:
Ar!. li, Fica instituído por esta Lei Complementar o Imposto Pr0visó

rio sobre a Movimentação ou a Transmissão de Valores e de Créditol e
Direitos de Nã1üieZã Finimceira - IPMF.

Paráuafo_ único. Coosidera-se movimentação ou traosmislio de valores
e de créditos e direitos de natureza financeira qualquer operaçio liquidada
ou lançamento realizado pelas entidades referidas no art. ~. que represen
tem circulação escriturai ou física de moeda, e de que resulte ou Dia 1raJIs
feréncia da titularidade dos mesmoa valores, créditos e direitos.

Ar!. 2", O fato gerador do imposto é:
I - o lançamento a débito. por instituição financeira. em COól!as

conentes de depóoito. em cootas-eonentes de empréotimo. em co_ de
depósito de poupança, de depósito especial remunerado e de depóüo
jtJdiciaI. junto a ela mantidas;

11 - a liquidaçáo ou pagamento, por instituição tioauceira, de quaisquer
créditos. direitos ou valores,.-por conta e ordem de terceiros, que Dão
telllwn sido creditados, em DOme do benefic:iário. lUlI conlas referidu DO

inciso anterior:
JII - o lançamento. e qualquer outra fonna de movimenlação ou traos·

miuio de valores e de créditos e direitos de natureza financeira, náo rela
cionados nos incisos anteriores, efetU3dos pelos bancos comerciais, bancos
múlliplos com ClIrteira comercial e caixas econômicas;

IV - a Ilquidaçio de operações contratadas nos mercados organizados
de liquidaç40 Mura;

V - qualquer outra movimentaçáo ou transmissão de valole$ de créditos
e direitos ele-natureza financeira que. por sua finalidade, reunindo c:aracte·
risflcas que permitam presumir a existência de sistema organizado para
efetivá-Ia. produza os mesmos efei!os previstos nos incisos anteriole$, inde-

pende~le~~nte da~ que a efetue. da denominação que possa ler e da
fonna JundlC& ou dos Instrumentos utilizados para realizá-Ia.

Art. 3". O imposto não incide:
I • no lançamento nas conlas da Uniio. de suas aUlarquias e fundações;
11 - ~o lançamento errado e seu respectivo estomo, desde que aio

caractenzem a anulDçAo de operação efetivamente 'contratada, bem como
no lançamento de -cheque e documento compensável. e seu le$pec:livo
estomo, devolvidos em confonnidade com as -normas do Banco Central do
Brasil;

m . no lançamento para pagamento do imposto insliluido por esta Lei _
Complementar.

Paráuafo único. O Banco Central do Brasil. no exercício de sua com
pe~ência. expedini normas para -surar O cumprimento do disposto neste
a~'so,~ so_rte a pennitir. inclusive por meio de documentação especifica.
a ldentllicaçao dos Iançamenlos objeto da Dão-incidência.

Ar!. <l", Sáo contribuintes do imposto:
I • os titulares du contas referidas no inciso I do art. 2', ainda que

movimentadas por terceiros; .
11 - o beneficiário referido no inciso 11 do art. 20 •

m . 11 instituições referidu no inciso III do art. '2"
IV - os comitentes das operações referidas no ioc~ IV do art. 2"
~ - aqueles que realizarem a movimentação ou a transmissio ~ferida

no inciso V do art. 2';

Ar!. 5". é: atnbulda a responsabilidade pela reteDÇio e recolbimento
do imposto:

I . às instituições que efetuarem os Iançamenlos. as liquidações ou os
pagamentos de que tratam os incisos I e I' do art. 2';

11 • às instituições que intermediarem as operações a que se ",fere o
inciso IV do art. 2"; .

III - àqueles que intennediaremoperaç6es a que se refere o inciso V do
art. ~.

§ lO. Dunante o periodo de incidência do imposto. a instituição fman
ceira ",servará. no saldo das conlas referidas no incilo I do art. ~,valor

correspondente à aplicação da aliquota de que lrata o art. ,. sobre <l saldo
daquelas conlas. exclusivamenle para os efeitos de reti~ ou saques, em
!'~!!~sujeilas ao imposto com a alíquota direrente de :zero.
-- -1-~; Alieiiiiltivamente ao i1isposto no parápfo anterior. a instituição
fi~ira poder6 usu~ir a responsabilidade pelo pagamento do iJnpwIo
na bipótese de eventual msullcllncia de recunos nas conlas.

-§-3".-Nã1aItade-ntençio do-imposto.lica mantida, em caráter supleti
_-!~ a responsabilidade do contribuinte pe-Io pagamento do tribulo.

M: 1;". -A baSe de cálculo.do.Ü!3posto é:
I • na hipótese dos incisos I e III do art. ~. o valor do lançamento e de

qualquer oulra forma de IlIOVimenlaçáo oU trans",isdo;
11 • na bip6tese do inciso 11 do art. 2". o valor da Iiquldaçio ou do

pagamento; --
lU • na hipótese do inciso IV do art. ~,o resultado, se nesativo. da

soma alsébrica dos ajustes diários ocorridos no periodo compreendido
entre a contratação inicial e a liquldaçio do contrato;

IV - na hipótese do inciso V do art. 2', o valor da movimentação ou da
transmissio.

Parápafo único. O lançamento; IIIOVimentação ou transmissão de que
trata o inciso III do art. ~ serão apunados com base nos replOS contá
beis das instituições ali referiaas.

Art. 7'. A aJlquota do imposo ede 0,2.5%.
Ar!. ... A aJlquota do inJp<xto ser6 zero:

_ I - nos lançamentos nas contas dos Estados<-do DJitrito Federal e dos
Municípios. relativamente a operações de Iransferências interso
vernamentais e intrasovemamentais, cujos destioatírios sejam 6rpos da
admioistraçio direta, ou entidade autáJquica ou fundacional;

11 - DOS lançamentos a débito em conlas de depósito de poupança. de
depósito especial remunerado e de depósito judicial. para crédito em
conta-<:onente de depósito ou COOla de poupança, dos mesmos titulares;

III - lIOS lançamentos relativos a movimentaçio de valores de conta·
canente de depósito. para conta de id!ntlca nalW'CZ8, dos mesmos titula
res;

IV - nos laoçamentos em conw-<:orrenles de dep6sito das sociedades
corretoras de lftulos, valores mobUiúios e dmblo. das sociedades distri
buidoras de tllulos e valores mobiliários. das sociedades de investimento e
fundos de investimento constituldos DOS termos dos arts. 49 e 50 da lei 110

4.72/!. de 14 de Julho de 1965. das sociedades corretoras de men:adorias e
dos serviços de liquidaçio, compeosaçio e custódia vinculados às bolau de
valores. de men:adorias e de ruturoa e das instituições lJoaoc:eiras Dia refe.
ridas 1IO inciso III do art. ~. bem como das cooperalivai de mdIto. desde
que os respectivos valores sejam movimentados em contas-coneDles de



Agosto de 1995 . DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 1) Terça-feira 29 20043

depóllto especialmente abe~ e exclusiVamente utilizadas para u opera
ções a que se refere o f 3" deste utiJo;

V - DOS lançamentos efelUlldos pelo& bancos comerdals, bancos m6ltl
plo& com carteira comercial e caixas ecoDÕmicas, relativos u operações a
que refere o f 3" deste artlJO.

VI - DOI papmenlDs de cheques, efeluadol por instllulçio financeira,
cujos valores nAo tenbam lido creditados em nome do beneDcI6rio 11M

contu referldu no Incilo I do art. 2";
VII - DOS IançamenlDs relativos aol ajustes diárlo& exipIM em merc:a

d~ orpnizados de Uquidaçio fullm' ~ espec:Ilic:o das operações a que se
refere O incilo IV do alt. 2";

VIII - (VETADO)
f I". O Banco Central do BruiL no exerdcio de lua competencla, expe

dirá normas pata blleSUrar O cumprimento do dilpollo. DOI lnc:iIoI 1, li, 111
e VII deite utiSO, de sorte a permitir, Inclusive p4If metO de doc:ume1Ilaçio
espedfic:a; a identifte:aÇio doItançamenlDs pmiltos DOI referillo& inc:iIoL

f 2". A aplic:llçio da aUquota zero prevista DOSi~ li, 111 e VII deite
artiJO fica condicionada ao cumprimento das normal que vierem a ser
estabelecidas pelo MiniIlro da Fazenda.

f 3". O dilpollo DOS~ IV e V deste artigo restriaae-ae a operações
reJacionadU em ato do Miniltro da Fazenda, deotre u que coDlllluam o
objeto lOc:iaI das referidal entidades.

f oi". O dispolto nos~ 11 e 111 deite ar\illo não se aplica a contu
conjuntu de peuoas lIsic:u, com mall de dois titulares, e a quaisquer con
tas conjuntas de pesIOlIS juridl<:u.

f S". O MInistro da Fazenda podem estabelecer limite de valor do lan
çamento, para o efeito de aplic:açio da aliquota zero. indepeodeDlemente
do fato ~radora que se reWa.

Art. ,.. É facultado ao Poder Exec:ulivo:
I - para prevenir ou corriSir distorçOes econOmic:a5. reduzir ou restabe

lecer. toW ou parcialmente, a aJlquota liDda no alt. .,. e aumt!DI.ar a a1í.
quota de que trata o artillo anterior para uma ou mais operações nele pre
vislal;

11 • para atender a disposições Iepll espec:lflc:as, estender a al!quota de
que trata o utiJO anterior a outras operações.

Art. lO. O Ministro da Fazenda expedirá normal sobre formas e prazos
para apuJ'llÇáo e para papmento ou meação e recolhimento do imposto
insIIIuldo por esta Lei Complementar. respeitado o dispolto no pampo
único deite utiJo.

Parállrafo úôico. O pallamento ou a retençio e o recolhimento do
Imposto seria efetuadol pelo meDOl uma W!Z por semana, aueaUtada a
conversio do seu valor em UFlR desde o momeDlo da retenc;io.

Art. 11. Seria rell!dos pelas normal reJa\iVas aos demais lributol adJDj-

niItrados pela Sec:reIaria da Receita Federal:

I - o proc:eslO admiDillralivo de deIermiDaçio e exiFlIc:ia do impoIto;
11 - o proc::euo de COlllul\a sobre a aplic:llçio da reapedtva Ieplaçio;
111 - a iDIc:riçio do dalito nio paJO em divida ativa e a lua IUbleqllenle

c:obrançaad~ e judiciaL .
Art. 12. O nio papmento ou o nio recolhimento do impoIto DOI pra

zos de vencimento de que traia o art. 10 lujeitad o InfraIor a multa de
mora de vinte por cento e a jurOl de mora de um por cento ao m&
calendário ou fraçio, c:aJc:uINos sobre o valor do tributo, coJriPdo tnoDe

tariameDle.
f I". A multa de mora sem reduzida a deZ por cento, quando o dalito

for pqo ou recolhido até c:inco dias 6teil apéM o venc:imeDlo.
f 2". A multa e os jlltOl de mora lDc:idirio a partir do primeiro dia 6Ii1

ap» o venc:imento do débito.
Ar\. 13. Sem prejuizo dai HDÇ6a admiDiIIraIivaI ou c:rIminaII, serio

apIIcadaI, de ollcio, • sepiDtes mullu, c:aJcuIadas sobre o valor do impos
to devido, c:orripelo moaetariameDIe:

1 - cem por cento, na blp6tese de !alta de pallamento ou de rec:oIhl
mento;

11 • duzelltoll por cento, quando a falta de papmenlo ou de recolbl
mento do imposto decorrer de ato c:uacterizado como crime de lOIIepçio
fiIcal ou COIIIra 8 ordem tributária; •

111 - trezeDlOl PM ceDlo, qlWlClo 8 falia de recolhillleDto do Imposto
c:uaderiz8r crime de apropri8çio iDdéblIa.

J'ar6srafo IÍIIÍCO. AI muJ\al prevllta IlOl iac:iIos I. 11 e mdate artiJo
lIeI'io KradcIM de c:iDQ1ientIl por c::ento, quando o c:onIribuiDIe Da~

lável deixar de atender, no prazo UIinado,InIimaçio para preIIar adue
cimentOllObre IUU operações.

Art. 14. A multa prevista no inciso I do artigo anterior será reduzida a
cinqUem por cento, quando sujeito passivo, notificado. efetuar o papo
mento ou o recolhimento do débito DO prazo Iepl de impull""Çáo.

Art. 15. A aplicnção da multa de orlCio exclui. de mora.
Art. 16. É vedado o parcelamento do crédito tributário conslituido em

dec:orn!ncia da aplicação desta Lei Complementar. .
Art. 17. A Secrelnria da Receita Federal c o Danco Central do Brasil.

no imbilo de suas respectivas competências. baixaria as normas ncCCSlá·
rias à execução desta Lei Complementar.

Art. 18. As aplicaçõcs financeiras de renda rlXll e de renda variável e a
liquidação das operações de mútuo seria efel~a~so~ente por ~io ~
lançamento a débito em conta-corrc:nle de deposito do !Itular da aplíc:açao
ou do mutuário. ou por cheque de lua emislio.

f I". OI valores de rcspte. liquidação. cessão ou repaduaçio das apli·
cações financeiras, de que traln o COpul deste artil!O, bem co~ os valores
referenles à concessão de créditos deverio ler pal!Ol exclUllYameDle ao
beneficiário mediante cheque cruzado, intransferível. ou credilldos em lua
conta-e:orrente de depósito.

f 2·. O disposio neste artigo não se aplic:o às contas de depósito de po~

pança e de depósito especial remWIerado. cujos tilulares sejam pessoas lIst
cas. bem COmo às contas de depósitos judiciais.

f 3". O Ministro. da Fazenda poderá dispensar da obrilla!Oriedad: pre
vista neste artIl!O a concessão ou a liquidação de determinadas espécIeS de
operações de mútuo. tendo em vista os fl'Ipectivos efeilos lOCiaiI.

Art. 19. Durante o periodo de iocidência do imposto iD5li1uído por esta

Lei Complemenlllr: • .
I - lomente é pennitido um único endosso nos cheques pal!"velS no

.País;
11 - as aliquotns constanles da Tabela descrita DO art. 20 da Lei o· 82U,

de 14 de julho de 1991. e a aliquola da contribuição meosal para o Plano
de Seguridllle Social dos Servidores Públicos Federais regidos pela Lei n'
8.1U, de 11 de dezembro de 1990. ficam reduzidas em pontos per<;enluais
proporcionais ao valor do impo~lo devido e até o limite de sua compensa
ção;

111 - (VETADO);
IV - os valores dos beneficios de prestação conlinuada e os de prcslnçâe

única, constantes dos Plaoos de Benefício da Previdência Social. de qUI
trata a Lei n" 8213. de 24 de julho de 1991. e os valores dos proventos dO!
inativos, dos peosionistas e demais beneficios, coostantes da Lei nO 8.1U
de 11 de dezembro de 1990. serão acrescidos dc percentual proporcional
;lO valor do imposto devido e até o limite de lua compensação;

V • o Banco Central do Brasil. no exercicio de sua competência, adola'"
as mcdidas necessárias visando instituir modalidade de ,depósito de pou
pança para pessoas fisic:as. que permita conferir. sobre o valor do saque,
remuneração adicional de 02S%. 11 ser creditada, desde que o vator sac:ado
tenha permanecido em depósilo por prazo igualou superior a novcnll1
<lias.

§ 1°. O disposto nos incisos 11 e III deste artigo somente se aplica à par.
cela dos salários, remunerações, proventos e beoeficios não luperior a dez
salários minimos vigentes no Pais.

f ze. Oconmdo afCeraçiO da aUquou do impollo inlUlUido por ftIII
Lei Compltmeatar. _~ prwiItM on&c artilO NÃO ajU5tadM.
porato do MlDIItro di FauDda. "IMICI. proporçio.

f Y. OI uqua efdudof d1rdamaIe .. c:oata~ do FlUIdo
de 0_....11 por Tempo de $enAço • FGTS e do FUIIdo de.~
PIS-PASEP e o uque do vaJor do bnlelido doJC&~.IMIO
de KOrdo coa e- aitirial pn:yiI1oI ao art. .5' da Ld ~ 7._ de 11 de
jaDeiro de 1990. aio alio sujei&.ol à iDcidlDcia do 1a:lpc*o. •

f". O KIádzao de remUBeAÇio raullule do díIpoIto ... iDciIo& 11
e IIJ dnte artiao aio inlqnri • bMe de cákulo do Impocto de ReDda da_f'lIb.

f S', O MiDiItro da Fauoda e o MiDiItro da Ptevidbda Soci&I baiD.
rio, em coDjUDto. as BOnnM~ .a cumprirDCMO do üpocZo aos
incilolll e III deste .rUJO.

Alto 20. Fk:a criado o FUDdo de Cul&ekJ de PropmM de Habbçio
Pop..... FEllAP.!olepdo pcloo ......... de q........ o &rt. 2'. f 4', da
Emcoda COIIIUhldonll D' 3. de 17 de IUI'ÇO de 1993. cujllpUcaçio. exdu·
5iYalDnJle .l1li Ubbçio de iaterMle lOCiaI. obedecerá ao diIpodo ...

Lri CompSeIDll!Dl&r e em leU teJUlllmnlo.
li'; (VETADO)
f~. O pstor de FEHAP I o MiniItáio do Bem·&tar SocIII e o Ap-

le operador é • Caiu Ecott6mica Federal. l

I 3'. O >"EHAP .... ......aH1ldadc próprio, ......- 1 porte do
.iltema cuntábil da CaIu EcoDÔmJca Fcderallodol ar; alOI. rato. n:....
lei ao rM:DCioudo FWMID.
• f .... O Poder Ex.eNiYD I'q1daIDeDiIR. ao prazo de .....dJII" a:.
bdol da da&.I da publlcaçio data ui~.o FWIdo de cr- In'

~~=-:~doÇomolloo&poclll,!"~
f S'. EoqUBlO Dia '" coadulda • COIIItnaçio .. 1IIliüda,~ .

ona. COIlIraladM ali 31 dl!: dcJembro de .99] peLl CúU EcoD6Iúca F-"
tal • CEF. com ftCUrIOI do Fudo de a•...uado T_mpo por 5avico •
FGTS, DOI alrilollmllDf kpile e.pIeIM~~_objItI._-.... _ ... F.....__pc...!'lF__apII-

cadoI naquela fiulidade. .ediule anprádMo Ma lDaIC:ioMdo FGTS.
com rc• .,lM:raçio idblb àquela coafcdd. ao& ntWIClI .... Fado.
~ordor1Kl&b~.c)pmzodettbUc.._e.~
cetIiO de prm:o adícioMl de carbda de dou: .....f". ra o Poder.ExcaItWo atIlari:udo. DO pI'I:Ia&e aaddo~
to. a proceder. aba1tua de etidJk:li adidoaaiIlÜ o valor de cna uD6Is
de CI1IZdroI. COI,WJl ..... _I'CCUIIOI reIaidoI ....arüIo. qYllUio
dcopc-...--._~~_.......
livoldoFEHAP.

Ali- ZL (VETADO)
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Art. 22. OI~ ciea:Jnmla di! aobrança de impoIc.o ialUlHIdo por
esta l.d CoalpkDtaw....~. propuiI&~ em coalor~
mkiMie com o atL .212 di C:oaUtuiçio Federal. seria destiuI:b priorila_
riameDle a prosram.~ de tducaçlo fuadaawDtal c a propa_
mal &Se 8kDÇio iDlearatl criaaça I: ao~ .

Pm,raro aíaic:o. O Pocler E.ucudvo rep&JameDl.ali, ao prazo de l.riIItI
diM. c:oetadoI da cWa de vialDCia data Lei c:o-piemeo&&r. a putk:lpaçIo
do Consclho Nacional dos Direitos d. Criança 11 do Adole«ellte •
CONANDA. lia~ doi rKUt1OI; referidos nMeartiJo.

""- 2J. (VETADO)
Ari. ~ (VETADO)
Art. 25.. O impoIto iMtituldo por fttI Lei Complemcaw 1Omem.c iDd.

dlti sobre a. fMO& seradorn que vie~m a OCOmr alf 31 de deumbro de,....
""-:u. (VETADO)
Art. 27. Por opçio do MWlidpio CSevtdor. a UDiio elDpRJUi 3" da

colTnpOlMinle perctla do FuDdo de Particip6çIo doi MWlic:fpiol • FPM
Da UDOCtização ót lU divida para com o FWIda de Garuti& por Tempo
de Serviço • FGTS. e"' aa aDKHtiDt;io de lIua divida pua COIb • Prm.
d~nclaSodaL

i 1', OUandoa.opçio ror feita por M:wüápio ao qualji tellhl aido coa
cedido o para:lamieDlO da meadoudI dEvida, • rorma de papawDto pre_
v.... MSte artiBO $ubUituiri n&e puce1ameDto.

f~. A U.cilO aalecipad" por aab.ropçio. ao FGTS li 1 Prr:vidfzx:t.
Social c. vaiarei dft:ormala; da 8pÜCaÇiO doi pm:u111&â1 de ClDe tnla ale

artfIo. podemo In' aimuUDcM ali!~ de p&pIDaIIO e a mca
çlo da p_1a do FPM para _ do mpc<tlvo cridlo (Colllll.
'_F_.... 160,,,",,,,",,, 1laIco).

t 3'. O dlopool<> __ utIF ..- ~ _ ele> MoWdplo. ........
pediw>oaIdo,_ .. dia 31do_do 1992, ajlllzada0'_f". O Poder EIocWYo o diopoIlD __...... _
kcndo OI Wrmaf li _ coDdiç6tf da rd.nIçIo da pucela do FPM.

Art. 21. &ta Lei CompIemeaw awa ao vitor DI! dita de I" pubHca.
çlo. Prod_ ........... _ ap6a a publlcoçlo ............ _

DO art. 7, pujpúJ l1Bic:o. 80 arL a-, til'. 2' II~. e DO art. 10.

lm:~o:~:o,::auDd.podn' PJOmI!V por ....
.ca. lkaIIllo. U da JIIlIlo do '''', 1">2""'I~_ • "'" da IltpAbll.

ITAMAR FRANCO
Fe....... lüoriq.. Conlcloo
(DOU ..'07.t3.__....~ .. DOU:t4.D7.9:')

PROJETO DE LEI N° 743, DE 1995
(Do Sr. Nelson Marchezan)

Dispõe sobre o limite do bloqueio das parcelas do Fun
do de participacão dos Municípios.

lAs COMISSOES DE FINANÇAS E TRIBUTAÇ1\.O; E DE CONSTITUI

~O E JUSTIÇA E DE REDAÇ1\.O (ART. 54) _ ART. 24, II)

o Congresso Nacional decrela:

Art. 1° A restrição à entrega dos recursos do Fundo de
Participação dos Municípios. prevista no parágrafo único do art. 160 da Constituição. se

limita ao montante atualizado dos débitos do Municipio. inclusive suas ·autarquias. com a
~, .

Art. 2° O !luxo normal de liberação das parcelas do FPM será
imediatamente restabelecido a partir do decêndio em que o limite referido no artigo I° for
atingido.

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

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

JUSTIFICAÇÃO

Muitos Municipios estão vivendo situações aflitivas e injustas, com
a retenção do total das parcelas que lhes correspondem do Fundo de Particípação dos
Municipios.

A Lei Complementar n° 77. de 13 de julho de 1993. possibilitou
aos Municipios optarem pela autorização á dedução de 12% de suas respectivas quotas no

FPM para amortização de suas dividas. 3% com o FGTS e 9'% com a Previdência Social.
Só que esta faculdade se aplicou tão-somente às dividas existentes até 31 de dezembro de

1992.

Posteriormente. vários Municipios acumularam novas dividas. que

a oscilação e a redução do valor das quotas que vêm recebendo da União e dos Estados,

associadas ao aumento dos encargos. não estão permitindo regularizar.

Ora, a grande maioria dos Municipios brasileiros. em particular os
pequenos, dependem essencialmenre de tais recursos. Nas circunstâncias em que se

encontram, estão impedidos indefinidamente de realizar despesas essenciais e vio sendo
levados a uma situação de inadimplência com repercussões generalizadas.

Projeto que estamos apresentando trata de restabelecer as condições

de autonomia constitucional atribuída aos Municípios. O montante retido represenraria uma

espécie de garantia para a cobertura dos débitos acumulados. Tudo o que exceder esse
limite nio tem razão de permanecer bloqueado. restabelecendo-se imediatamente o fluxo
normal das transferências.

Pela relevância e urgência do assunto. espero contar com o apoio dos
ilustres Pares.

Sala das Sessões. em ç.de ''':1('~f~de 1995

i
Deputado NELSON,MARCHEZAN.

I/i Ül/
.. v

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXAOA PELA
COORDENAÇÃO DE ESruOOS LEGISLATlVOS-e.Or'

CONSTITUIÇÃO
REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

~~ , .

TiTuLo VI
DA TRIBUTAÇÃO E DO ORÇAMENTO

CAPinlLO I

-- ------;Dõ SIsTEMA TRmllTÁRtO NACIONAL

SEÇÃO VI

DA REPARTIÇÃO DAS REcEITAS TRlBrn:4RJ.4S

..................................................................................................
*Art. 160. É vedada a retenção ou qualquer restriçlo,' entrega e ao emp~ ~OI
recursos atribuidos. nesta 8eçIo. aos Estados. ao Dlstnt~ Federal e 101 MunlcfPlos'
neles compreendidos adicionais e acréscimos relativos a Impostos.

Parágrafo única. A vedaçlo prevista neste artigo nla impede I Unilo e os
Estados de condicionarem aentrega de recursos ao pagamentb de seus creditai, inclu
sive de suas autarquias.

.....................................................................................................................................- :
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"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO De ESruOOS LEGISLATlVOS-CeOl"

LEI COMPLEMENTAR N~ 77, DE 13 DE JULHO DE 1993(~1
Institui o Imposto Provisório sobre a

Movimenta~o ou a Tr.n.mis.lo d. Valo
re. e de Crédito. o Direito. de N.turou Fi·
n.nceira (IPMFj e d. outr..providência••

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono

a seguinte lei complementar: .
Art. 1~ Fica instituído por esta lei complementar o Impos

to Provisório sobre a MovimentaçAo ou a Transmisslo de Valo
res e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira {lPMF}.

Paráll'afo único. Considera-se movimentaçlo ou transmis
slo de valores e de créditos e direitos de natureza financeira
qualquer operaçlo liquidada ou lançamento realizado pelas enti
dades referidas no art. 2~, que representem circulaçlo escrituraI
ou física de moeda, ede que resulte ou nlo transferência da ti
tularidade dos mesmos valores. créditos e direitos.

Art. 2~ O fato gerador do imposto é:
I - o lançamento a débito, por instituiçlO financeira. em

contas-correntes de depósito, em contas·correntes de emprésti
mo. em contas de depósito de poupança, de depósito especial re
munerado e de depósito judicial, junto a ela mantidas;

11 - a liquidaçlo ou pagamento, por instituiçlo financei
ra, de quaisquer créditos, direitos ou valores, por conta e ordem
de terceiros, que nlo tenham sido creditados, em nome do bene
ficiário. nas contas referidas no inciso anterior;

111 - o lançamento. e qualquer outra forma de movimenta
çlo ou transmisslo de valores e de créditos e direitos de nature
za financeira. nlo relacionados nos incisos anteriores, efetuados
pelos bancos comerciais, bancos múltiplos com carteira comer
cial e caixas econômicas;

IV - a liquidaçlo de operaç6és contratadas nos mercados
organizados de liquidaçlo futura;

PROJETO DE LEI N!!. 745, DE.1995
(Do Sr. Jaime Martins Filho)

Estende a complementação de aposentadoria instituida

pela Lei n9 8.186. de 21 de maio de 1991. aos ferr2
viãrios admitidos até 31 de dezembro de 1976 e dã o~

tras providências.

(APEN5E-5E AO PRdJETO DE LEI N9 552. DE 1995)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° Os artigos abaixo da Lei nO 8.186. de 21 de maio de 1991,

pusam a vigorar com a seguinte redação:

Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social - REFER e o valor da remuneração do

cargo correspondente ao do pessoal em atividade na RFFSA e suas subsidiárias. com a

respectiva gratificação adicional por tempo de serviço.

".............................................. " .

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

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

JUSTIFICAÇÃO

A Lei nO 8.186, de 1991, teve por objetivo beneficiar os

ferroviários aposentados que houvessem ingressado no serviço público até 31 de outubro

de 1969 na condição de servidores estatutários. perdendo tal condição em virtude de

legislação posterior. A norma legal citada perrnitiu-Ihe~ recuperar o valor dos proventos da
aposentadoria equivalente à remuneração dos ferroviários da ativa, beneficio a que teriam

direito se houvessem permanecido sob o regime estatutário.

Beneficio semelhante, com idêntico fundamento, foi concedido por

força da Lei n° 8.529. de 1992. aos aposentados da Empresa Brasileira de Correios e

Telégrafos, desde que houvessem ingressado em seus quadros até 31 de dezembro de

1976, e fossem originários do extinto Depanamento de Correios e Telégrafos.

A proposição que ora apresentamos visa. mediante alteração do

ano 1° da Lei n° 8.186. de 1991, postergar a data·limite de ingresso na Rede Ferroviária

Federal S. A. para efeito de concessão da complementação de proventos da aposentadoria,

modificando-a para 31 ". dezembro de 1976. 'Pretendemos, assim, assegurar eqüidade de

tratamento entre os ferroviários e os empregados dos Correios, para os quais esta é a

data-limite de admissão para obtenção do beneficio.

Além disso, propomos, também, alterando a redação do dispositivo

mencionado. incluir entre os beneficiários da complementação aqueles que eram vinculados

a outras empresas estatais do selor ferroviário posteriormente incorporado à Rede

Ferroviária Federal S. A., como é o caso dos que trabalhavam na extinta ENGEFER.

Esta proposição, na realidade. é uma reapresentação. com pequena

alteração, do Projeto de Lei nO 3.587. de 1993, do entio Deputado Munhoz da Rocha, que

foi arquivado devido ao final da legislatura (an. 105 do Regimento Interno), após ter sido

aprovado por unanimidade na Comissão de Trabalho, de Adrninistrayão e Serviço Público.

A modificação que introduzimos visa aperfeiçoar o projeto anteriot, determinando que •

complementaç!o de aposentadoria será calculada pela diferença entre o valor pago pelo

INSS somado ao da complementação eventuabnente paga pelo fundo de pendo doi
ferroviários (REFER) e o da .remunerâção do cargo correspondente ao do pessoa1 'em

atividade na RFFSA e suas subsidiárias. Caso contrário, poderia ser criada uma di51orçio,

com ferroviários recebendo dupla complementação de aposentadoria: pelo fundo de pendo

e pelo Tesouro Nacional.

Peias razões expostas, esperamos que o projeto venha • merecer o

apoio de nossos ilustres pares no Congresso Nacional.
"Art. 1° E garantida a complementação da aposentadoria paga na

forma da Lei Orgânica da Previdência Social - LOPS aos ferroviários admitidos até 31 de

dezembro de 1976, na Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA. constituida er-vi da Lei nO

3.115, de 16 de março de 1957, suas estradas de ferro, unidades operacionais e empresas

subsidiárias ou incorporadas.

Art. 2° Observadas as normas de concessão de beneficios da Lei

Previdenciária, a complementação da aposentadoria devida pela União é constituida pela

diferença entre o valor da aposentadoria paga pelo Instituto Nacional do Seguro Social 

INSS somado ao valor da complementação de aposentadoria eventualmente paga pela

~ '1 '.. r-/~,
Sala das Sessões. em ~._ de /-"í ..,~. -:., ;. de 1995.
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turno;

"LIõGISLAçlo CITADA ANEXADA PELA
COORDEitAçAo DE eSTUDOS LEGISLAllVOS-eeDl"

LEI N~ 8.186. DE 21 DE MAIO DE 1991

DispDe sobre e complemen18ç.o de eper
senudoria de ferroviários e dá outnls
providéncias.

o Presidente do SENADO FEDERAL promulga, nos ter
mos do art. 66, § 7~, da Constituição Federal, a seguinte lei, re
sultante de projeto vetado pelo Presidente da República e cujo
veto não foi mantido pelo Congresso Nacional:

Art. 1~ Ê garantida a complementação da aposentadoria
paga na forma da Lei Orgãnica da Previdênciá Social (LOPSI
aos ferroviários admitidos até 31 de outubro de 1969, na Rede
Ferroviária Federal S.A. (RFFSAI, constituída ex-vi da Lei n~

3.115m, de 16 de março de 1957, suas estradas de ferro, unida
des operacionais e subsidiárias.

LEI N.' 3.U5 - DI: 16 DE lIlAIlÇO DE 1957

Deterlllina 11 transformação Iliu empr'l/U jerrovidrilu da União em 1OCte
dadu JIOr aç6es. autoriza li comtituiç40 da BIde Ferr<1I>f4ri;J SA.. • d4
outrtu provid'ncia,.

o Presidente da RePública

Faço saber que o CongreSllO NlIclonal decreta e eu sanciono ;L 2
i\Ilnte Le':

Art. 1.' Fica o Poder Executivo autorizado a constituir, no. termos
da presente lei, uma sociedade por açlies IlOb a denomJnaçio de Rede Fer
rovlirla Federal Sociedade AnOnlm& <R.P.P.S.A. >, l qual serio Incm'
paradas as estradas de ferro de propriedade da UnIIo e par ela adminis
uadl., assim como as que venbllm a ser transferidas ao domInIo da.
Unllo, ou cujos contratos de arrendamento sejam encampadOS ou l'f"
clndldoa.

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

LEI N? 8.529, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1992

Djsptle sobre a complementaç'o d.
aposenudori. do pS5.1o.1 do extinto Dep.~

umento de Correios e Teléuefo5 (DCTl •
di outr.s providEnci.s.

Art. I? Ê garantida a complementação da aposentadoria,
paga na forma prevista pela Lei Orgânica da Previdência Social
(LOPS). aos empregados da Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos (ECTI que tenham sido integrados nos seus quadros
até 31 de dezembro de 1976........................................................................••" .

RESOLUÇÃO N° 17, DE 1989
Aprova o Regime1llo /1IIemo da Câmara dos Deplllados

Título IV
DAS PROPOSiÇÕES

Capitulo I
DISPOSIÇÕES GERAIS'

Art. lOS. Finda a legislatura. arquivar-se-ão todas as propo
sições que no seu decurso tenham sido submetidas li deliberação da
Câmara e ainda se encontrem em tramitação. bem como as que abram
crédito suplementar. com pareceres ou sem eles, salvo as:

I - com pareceres favoráveis de todas as Comissões;
II - já .aprovadas em turno único, em primeiro ou segundo

III - que tenham tramitado :10 Senado, ou dele originárias;
IV - de iniciativa popular;
V • de iniciativa de outro Poder ou do Procurador-Geral da

República. .
Parágrafo III11CO. A proposição poderá ser desar~ulv.ada

mediante requerimento do Autor. ou Autores, dentro dos pnmelros
cento e oitenta dias da primeira sessão legislativa ordinária da legisla
tura subseqüente, retomando a tramitação desõe o estágio em que se
encontrava.

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

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

PROJETO DE LEI N° 754, DE 1995
(Do Sr. Fernando Lopes)

Altera o artigo 30 da Lei n9 8.212, de 24 de julho de

1991, com a redação dada pela Lei n9 9.032, de 28 de
abril de 1995, que isenta da contribuição previdenci!
ria a construção de moradia unifamiliar.

(APENSE~SE AO PROJETO DE LEI N9 416, DE 1995)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° O inciso VlII do art. 30 da Lei nO 8.212. de 24 de julho de

1991, alterado pela Lei nO 9.032, de 28 de abril de 1.995. passa a ter a seguinte redação:

"Art. 30 ..

VIII - nenhuma contribuição á Seguridade Social é devida se
a construção residencial unifamiliar destinar-se a uso próprio.
fizer-se sob a supervisão do proprietário. sem a participação de
empresa ou cooperativa habitacional e tiver área total edificada não
superior a 70 (setenta) metros quadrados, independentemente de
matricula. registro ou qualquer outra exigência ou providência
junto ao Instituto Nacional de Seguro Social-INSS."

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

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

JUSTIFICAÇÃO

Sabemos todos que grande parte das construções habitacionais,

e~pecialmente hoje em dia, não é realizada através dos mecanismos fonnais, via empresa ou

cooperativa habitacional. Trata-se de moradias construidas pelo próprio destinatário, com

auxilio da familia ou de amigos, no chámado regime de mutirão, algumas vezes utilizando

os serviços eventuais e especializados de terceiros. Não fosse assim, o problema

habitacional seria muito mais grave em nosso país. Concluída a construção, ao buscar

regularizá.la em definitivo, depara-se o proprietário com longa série de exigências

burocráticas. sendo uma delas ligada, por absurdo, á legislação sobre a organização da
Seguridade Social. .
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....::::::1::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

VIII • nenhuma cor.lJIbuiçio à 8eguridade
SOda! é devida se a oonslnJção residenciaL
unllamillar, destinada ao uso próprio, -de lIpo
eoonômIoo, Iorexecutaclasem mio-de-obrau
salariada, observadas as eldgMcias do regula·
menlo;

AI1. l' Em I' de maio de 1!l95, após aopUcaçIo do reajU&le prcvislo no t -rdo li!.
29 da Lei o· 1.110, de 'ri de maio de 1994. 10m o valor de RS 7000 (lelenta reais) ouUrio
mfnimo oert elevado pila RS 100,00 (cem reais), a tfIuIo de aumento rÕaL •

t l' Em vinndedo diIIlOIIO nocaput, a partir de l' de maio de 1995 o valordilrio
do uUrio mfnimo~ a R$ 3,33 (trts reais" trinta e trts centavos) e o ..~ valor1lodrio
a RS D,45 (qumnta e cioco centavos). .

t 'Z' O ~1UaI de IUlDelIto real rtl'erido no capul oplica-x, izua1meale, lOS
beoelkios lIIIIllidol peIIl'Ievid!ncia SociaI coa lermos da Lei c' 8.213, de 24 de julho de 1991
bem como lOS. valores~ em cruzeiroa llIS Leis o's 1.212 e 8.213, ambas de 24 de)Ilho ek
~:T~Õ.'~:2r~~':. ,=.lU de que tratam o § 3' do In. 21 e 05 §§ 3" e 4' do Ir!. 29 da Lei rf'

AI1. 'Z' A Lei o· 1.212, de 24 de julho de 1991. passa a vilf"lt com as quinles

DIsplle lObre o valor do uUrio mfDimO,
. allera dbpositivoo das Leis D' 1.212 e o'
1.213, ambas de 24 de julho de 1991. e cU
OU!rlS provid!1lCÍIS.

DEm!.LElN" 9.032 ,DE %I DE AIIIL

o PRESIDENTE DA REP'ÚBLICA
Faço saber que o Coopesso NlCionaI decreta e eu sanciono a lezuinte

Lei:

Por meio de um dispositivo legal, exatamente o que ora se busca

modificar, a burocracia cria entraves injustificáveis. O inciso VIII do artigo 30. da Lei n'

8.212191, estabelece que "nenhuma contribuição á Seguridade Social é devida se a

construção residencial unifamiliar. destinada ao uso próprio, de tipo econômico, for

executada sem mão·de-obra assalariada, observadas as exigências do regulamento (grifo

nosso). Referido regulamento é objeto do Decreto n' 612, de 21 de julho de 1.992. que. em

seu lrtigo 44, discrimina as exigências que julga pertinentes sendo, uma delas a exigência

de que a área construida não ultrapasse 70 metros quadrados. O exame dos incisos e

parágrafos do referido artigo 44 mostra que se trata de exigências inteiramente descabidas,

concebidas por uma mentalidade burocratizante que quer impor mais dificuldades ao

auto·construtor de uma pequena moradia de até 70 metros quadrados, erguida ao longo de

meses em fins de semanas. férias e feriados.

Ora, .; ovidente que não existem mansões ou moradias de luxo com

menos de 70 meiros quadrados. Trata-se, na totalidade dos casos. de residências (e não

estamo. falando de apartamentos, mas de moradias unifamilíare. construidas fora do

sistema formal) de pessoas pobres ou da baixa classe média. Não é cabível que o burocrata

responsável pela redação do texto do decreto possa inviabilízar a regularização dessas

moradias pelas exigências descabidas ou ameaça de pesadas (para o orçamento de familías

de baixa renda) contribuições. Sem essa regularização. a moradia não pode ser registrada

junto às prefeituras, que. desse modo, não podem cobrar sequer o imposto predial mos, tão

,somente o tenitorial. Não possui assim•. o proprietário de fato de uma pequena casa, a

competente escritura e o devido registro do imóvel. Também é óbvio que essas moradias
existem aos milhões e é absurdo e impraticável tomar quaisquer medidas administrativas e

legais contra seus construtores.

Exatamente porque a lei não pode ser absurda nem agredir a

realidade é que tomamos a iniciativa de propor simplesmente, a regularização de moradias

de até 70 metros quadrados construidas fora do sistema formal (via empresas ou

cooperativas) independentemente de qualquer providência junto ao INSS para que os

burocratas de plantão não tentem burlar o espirito da modificação legal ora proposta.

Saladas Sessões. em 7de~e 1995.

.'AI1. 12. _ ..•__•__•__.••__• • ...__._._... •__._._.,. ••_._

t (' O IpUIeIllldo peJo Repme Geral de I'Ievid!1lCia SociaI • ROPS q... eativer
eura:ndo ou que voIlar a 0= IIlvidade abranzida por esle Relime , ..JUr&do
o1J!iplOOo em leIaçIo a ..... IIlvidade, flClJldo sujeito lo courribuiçOes de que laII esta
Lei, pila fins de atSIeio da SelUridade SociaI..........._._--_ ___ _ _ _ .

AIt. 20. A conrribuiçlo do emprcpdo, inclusivo o cIom&tic:o, e a do lrIIloIbador
a~ '.ca1cuIIda mediante a aplic:açIO da t:orreIpOIldente a1!quou lObre o JeU sallrio-de.
COlIII1~ menaJ. de fOllDl alo cumuJaliva, olloervado o disposto no li!. 28 de acordo
com aleJftillle lIbeIa: '

"LEGISLAÇ40 CITADA AI.EXADA PELA
COORDENAÇÃO OE ESTUOOS lEGISLATlVOS-C.Ol"

LEI N2 8.212, DE 24 DE
JULHO DE 1991'

Dispõe sobra a OII1anlzaçio da Segu.
ridade Social, Institui Plano de Custeio, •
dá outras providencias.

sALÁRIo DE CON1'RIBIJIÇÃO

lW! RS 249,10

de R$ 249,111ll! It$ 416,30

de R$ 416,31lW! RS 136,90

ALfQUOTAEM'Io

1.00

9.00

11.00

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que oCongresso Nacional de.

aela e eu sanciono a segUinle Lei:

LEI ORGÂNICA DA
SEGURIDADE SOCIAL

AIt. %9. _ __._._. _ _ _ __.._. _

t 9' O .....,1Ido por Idade ou por "'mpo de oerviço pelo Re&lmc Gen1 de
I'Ievidencia ScáaI - RGPS, que CIlivet' ..xen:endo ou que voltar a exercer al;ividade
abranJida porCllC Rc~me e sujeita allllrio-bUe, devcrt enquadrar'le DI clasae ClIJO valor
lOja o mais pnllÚlllO do valor ele SUl remunençlo. ~ •

Título VI
DO FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL
INTRODUÇÃO

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

Capítulo X _
DA ARRECADAÇAO E
RECOLHIMENTO DAS
CONTRIBUIÇÕES

t 2" EnIcndc'1C como ceISIo de mlo-de·oln I colocaç1o 1 disposiçIo cio
conlJllllllC, em lUIS depend!nciIs ou nu de terteiroc, de leaumlos que reaIiztn aerviçoa
contlnUOl ..bcionados di..ta ou indirotamente com as atividades IlOmIIÍS da ......... tais
como coMuuçlo civil, Iimpeu e COIlIel'VaçJo, manulenÇlo, viaillncla e outrllI,
indepeocIcnlCmeIIlC da DI!UrClI e da forma de contrataçla.

t -r A rospon..bilidaclc 101idJria de que IRta este anilo JOmente ICr1I etidida lO for
comprovado pelo exec:ulor o I<COlhimento pn!vio das contriblliçllco incidentes «>bnl •
remunençlo dqI ..(UI'Idos inclulda em llOII rucal ou fatura COrTeSpOI1dente lOS aerviçoa
executado<. quando (la quillÇlo da ..rerida llOII fiscal ou fatln.

t (' Para ercito do ~.,.ro anterior. o c:<deftte da mlo-de-obra devert elaborar'
rolhu de palamento e IUII ele recolhimento distinll5 pila cada empresa tomadora de.

lerviço. eIe\'Clldo esta cxilir do elUlCulor, quando da '1uillÇlo da llOII rlSCl\ ou fann,~
autenticada da cuia ele recolhimento quitada e re.pecuva folha de plpmenlO.

Art. 30. A arrecadação e o recolhimento
das contribuições ou de oulras Importâncias
devidas à Seguridade SocIal obedecem às se·
gulnleS normas:

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

AIt. 45 _ __

t l' No coso de ""&UDdo empreúrio ou autOnomo e equiparados, o direito de a
Securidadc Soci.1 apul'll' e constiluir seus mdilOl. para fins de comprovaçJo do exercfclo'
de atividade, para obtençlo ele t>coerlcioa, .xticcue-Ie em 30 (trinta) lJlOL
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• 2" Pata a apuraçlo e COlI5lilUiçlo doo ct6ll1OI a que .. refOle O porqnro
anrerior. a Scluridadc Social U1i1izm como bue de incid!llCÍa o vaJor da~ari-a
simples doo 36 (lrinta e seis) 61timos saJ'rtoo-de-conlribuiçlo do aeJUlOclo.

• 3" No cuo de lndenlzaçlo para lIns da conta,... _proca de q,," _ Da .....
94 a 99 da Lei nO 1.213. de 24 de julbo de 1991. a bue de incid!1lCia '"" a remtmenÇlO
sobre a qual !llCÍdcm .. ronlribuiçllcs para o re&imo espec:IrlCO de previd!1lCia aociat a qae
estiver filiado o inleressado. conrorme dispu.... o relU1amenlll. observado o Iimi~ mhIiDo
previsto 110 an. 28 de.ul Lei.

An. A7. ;. ..i&ida Ccnidlo Noptiva de D&illl - CND. fornecida pelo ÓIJIO
compe...... noa aelUia... c:uoo:....._ _ __.."----

• 50 O pru.o de validade da Ccnidlo No,.tiva de DJ!b!1ll- CND f de 6 (aeiI) áIeaea,
contados da data de sua .m!.....

. • r No cuo de pII'COlamenlO. a Ccnitlio Noptiva de D&illl- CND __
emitida mc:dianlC a apn:sentoçlo de pnntia, ressalvada ahip6leae preVÚ\& .. &Ir- a 110
Inc:iao I dcsIe artiJO.

An. 71 _ _ ..__ _ _ __

Padlnfo dIrico. SCrj cablvel a conc:euIo de timinar !lU açlleI reacla6daa •
revisiooaJ. para su5pellIIer a elOCUÇlo do julpclo lOICindcncIo 00 revisancIo. em cuo ...
liaUIIc ou em> ml1CriaJ comprovado.

An. &9. SomelIte podcrf aer retlilUlda ou compensada eOlllribulçlo .-:a a
SelUridadc Social arrecadada pelo InJIilUlll Nacional do SeIU'O Social - INSS ..bi~
de P.IP"JOIIlllOO rccoIhilllClllO indevido.

• 1° Admitir·..·' apeau a ratiluiçlo 00 a compensaçlo de COlllribuiçlo a""'10 da
empresa. rccoIhida 10 lns1ilulO NarioolaI do SCIU'O Social - INSS. que, por lUa-.
nIo teaha sido lrInSferida.., CUSIll de bem 0lI aerviço oferecido 1 aociedade.

, r Somente llOCled ... 1UIIllIldo ou compensado. !lU COlItribuiçlles amcadadaI
pelo InslitulO Nacional do SCIU'O Social -INSS. valor deco<renIC elas pII'COlu~..
a1fJIcu ....ec do pari&rafo Iliticodo ar!. 1I desla Lei. .

• 3" Em qua\éIocr CIJll, acompenaaçlo nIo podcrf aer auperior1251' (VÚltC. cIIIco
por CCtllO) do vaJor aaer'n!COlhido em cada compclblcia.

• 4" Na hipClteae de recoI\limcnlO illdeviclo. as COlItribuiçllc5 'aerIo 1UIIllIfdas OU
compensadas al1IIIlzadas mllllClari-. •

• 5" 0l>0crvacI0 OdÍlpoSlo 110 • 3". o 11I110 RIIIancocente em flvor do COIIIribuiDIc,
que DIa compor1C compenaaçlo de uma só vez, '"" aIUaliwlo monctariamcnle.

, fi' A aruatiDçlo _ de que _ Da ...... e 50 - anil" obIcrvan ..
-..cri_ utitiDdc» ..cobrança da pnlpia conlribuiçlo.

, 7" NIo ... permitida ao \lenCI'1CiIrio • anteeipaçlo do~ de
COlIlri1Iolçllc t-aefcllO de reccb1rnen1O dellcndlcioL°

An. 3" A LeI nO 1.213. de 24 de julho de 1991. pa.ua a vllorv com as ..JUÜlIII

alteraçllca:

0An. 11 ......_ - _ _ -
• 3" O apooentado pelo RcJime GcraI de.PreYid!llCia Social • RGPS que Clliver

eurccndo 0Il que voltar a e<en:cr atividade abran&ida por _ RcJime t ..prado
obripulrio em relaçlo I .... ltividade. focando IOJeito 11 contribuiçlJes de qae traia aLeI
"'1:212, de 24 de julho de 1991. para fins de cusu:.o da SeJUridade Socia1.-_.!""- _-

......_-_._ : - ..__ _ - -- --_...

m _O irmlo nIo emancipado, de qualquer condiçlo. menor de 21 (vinle e tIID) _
6u tnri1ido.-_ _ _ _ __ -

An. li - - - -
.._ _ •••••••••••• _ 4 ·.··_·__• ..•••• •• ••••..-

• 1° Somente poderio beneflCiar·1C do aulOio-acidente os ICJ1ncIos illc1tlídoa &Da
inciaos 1. VI e VII do an. II desta Lei.

, r o ~ataclo 1"'10 RcJime GcraI de Providencia Social - RGPS ...
~ em allvidade IOjclta1_RcJime, 00 • ela retomar. alo fá jus•• preIllIçIo
IIJ11l11& da Providencia Social em deconencia do eun:fcio ctesaa a1ivklade; - ..,
..upo.famOia,l rcabilitaçlo proftlSÍoaafe.., auxlJio.acidcnlC, qaaado emprepclo...-_ -- - _ __ _-_..-

An. 2&. O VAlor do bcnclJclo de~Io cootinuada, inclusive o rep'" por-
apectaI e o docorrente de acidente do trabolho. ellCClll o saJbio.famOia e O Ialirlo-
__.1CTlI calc:ulado com bUc 110 lII'rtlHlc-benellcio. ,
___.._ - - 4 • •••..•••• •••__·_

An. 34. No dtculo do valor" renda mcnIII do bcncIJclo. illclusiva o~ de
acldeDle do lrlIha\ho, acrIo computados:

I .- t-a o qundo emprepclo e lrlIIlaIbador avutao. Da~ar__-.de contribuiçllcs deYidas, ainda que DIa ftIC01\Iidaa peta~_
prõIfao di rapccliva cobrança c da aptIcaçIo daapenalidalIes cabfveII;

._-..~-_...._-----_..._-_..-._--------
An. 43 _ __ _ _ __ _

•.' 1° Conchrindo a perícia m&Iiea iaiclaI pela elill!nc:la de lncapactdIIdc -.t.•
detinlUva para o 1raIlolho••__ por invalidex '"" devida:.. _._ - _ __ __ _._----

.......__........._.._._-_._......- .....__....._----
An. 48. A apoacntadoria por idade __ devida .., aepndo qoc. c:ampIWa •

=~~~;r~,::~ Lei. comJllct-" 65(- e cinc:o) anos de idade, ............60

• 1° Os timiICS flXadoo 110 C&pId alo reduzidos para 6U I........) e 55~e
cinc:o) anos 110 CUO doo ?:...""""" atividades ruraix, excclo ao llIlpeIIIIrio,
~:'"".::=L;rul refcridoo .. aIfnca • doo inciaoa 1e 1V e_ iaclIOI

• r Pata .. ereitos do disposto 110 ,ar'pafo anterior. o IrlIhaIhador nnI deva
comprovar o ercuvo exeráclo de atividade rural. ainda 'I"" de forma deaconlfAwa, ao
pcrfodo ImcdiatamcnIC anlcrior ao rcqllOrimcalO do beneficio. por ....po 1&Dal ao n*acrD
de meses de contribuiçlo corrospondcnte 1mllCia do bcnclkió pretendido.

An. 55 _ _ ,,__._

m. o lempo de contribuiçlo ef.)uadacomo JOJUrado facultativo;.........................._ _ _ _ _ _-_.-...
Àrt. 57. Aapoacnwlaril CSIlCc!al '""devida, uml vez cumprida a eatencia aI&id&

llCJla Lei. 10 JOJUlOcIo que tiver iribllhaclo SljcilO I condições cspeciai5 que preJudIqucIa a
sa1lde 00 • inIC&ri<Jadc fIJIca. durante 15 (qain",). 20 (vinte) 00 25 (vinte. CIIlCO) ......
conforme düpuaer alei.

, 1° A aposentadoria C!pCclal. obseMclo O disposto no Ir!. 33 desla LeI, conoIsrIrt
auml renda mensal equivalente a I~ (CCIII pau:cn1O) do SIllii<Hlc.bcncflcio.-- ....__...._._._-_..__..._..._.....__.....--_.._--_._-

, 3" A conc:euIo da apoocn_ especial dcpendm de comprovllÇlo pelo
..prado. pennle o Il1J1ilUlO Nacional do !eJUTO Social - INSS. do ....po de lrlIbIIIlo
penaancntC. nIo ocasional nem illlCmlilCnte, em c:onctiçllcs especiais quepre~ a
sa1lde 00 • ill\CJridade fIJIca. dunnlC o perfo*l mlnimo tiudo.

., 4" O ..JUlOcIo'~ comprovar. al~ do ICmpo de trabolho. el~ &Da
l&Ontes nociVDa QlIImicoo. flIíc:oI. biol6Jicoaoouxociaçlo de qclllCS prejudiciais 1 aa6de
ou 1 inteJridade (lsita. pelo perlodo cquival ao .Iipdo para a concwlo do bencIIclo.

• 5" O lempo de trabolho .xercido condiçllcs capeclais que ..jam 00 vceIIam a
aer considcr.ldu prejudíclais 1 aa6de 00 1 inte&ridadc flJic:a '"" aomado 8IJÓI. rcopIlClha
converalo .., lempo de _ exercido em atividade com_ ie&Uodo criltrIoI
~~nósUrio da l'revidenciae AuiIleIlCia Social. para efeitode..-

, fi' é ...tacIo .., ';JUlIdo &JlO'lOII&do noa lcmIos deolc arti&o~ ao
cxaclcio de atividade 00 lJIlCI&Çllcs que o aujcirem ... qelllCS ilocl da
retaçIo rererida no an. 58 de.ua Lei...- ......._......._..__._--.._-_........_.._.._------

A)t. 77. A perlIIo por-. ...... mais de .. peIlIionlxla. ......... _
lOdoa em porlC.iJUais.

, 1°1le1lencn( em favor doo demais..... cIaqIIcte cujo óueilo 1 jlcDdo_.

, r A pIrlc individual da pendo ellia&oC''':

I - pcJa lIIOIlC do pcnIioaiata;

U - I*a o filho. a peaoa • de cqaiparada 00 o 1rmIo. de amboa Da _ pelo
eraarlclpaÇIo 101'"complctlr 21 (.....wa) _ de idade, 1Ilvo.. for iIMIido;

m •panl O pcnIiolIiata tnrillclo, pclaecosaçlo da invalidcz.

'3"0lm aexlinçIoda~do di..peIIIioIliIla a peuIo ..~

.Art. &6. O aoxfilo.acidcnlC '"" CllIICl6Io. como indeniDçIo, ao aerncIo ..,..so.
apdo a c:GlIIOIidaçIo daa lcIllcadec:orI-. de acidente de quaJquor_qae~
...1eduçIo da cIpacklade f-x-t.

, 1° O auaJtlo.acIdeaIc lIlCIIII1 e tilaIklo c:orrexpondm a 5011\ (ciDqIIcIIa por
_)do aYrIo-dc-lJcacftcio do aepado.
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Ar\. .,. EIlI Lei 0II11l1 t:Ill vIaor 111 daIa de ..pabticoçIo.

Ar\. rltcvoplHe o, 10 do 1ft. fl'e o, 1· do 111. 30 .. Lei ri' 1.2:2," 34 ..
julho de 1991...-'oillr:iJo IV do 1ft. 16,aalfJa "a" doillcilomdoll1.11.1lI.H 1·,1",3'.
4" do 1ft. 21, o1ft. 3D. o, 3" do 1ft. 43. o, r do 1ft. /iO, IlII1lL 64, 12, 13, 15, 111 H 4'." •
1ft. 16, o podpfo _ do 111. I lI. e IlII1lL 122 e 123 da Lei ri' 1.213, ....24 ..jIIDIo da 1991.

.Ar\. 124 •••_ .._ •• •••••••••••.•..••_ _ ----

D -1IlIis de _1jIOICIIIIdOrlI........_ __ _ __.-----
IV - saUrIo-_idIde c alWJkHk.;;oiII;
V -1I\Iis de __lIIo-acldclIIe;

VI - lIlIis de _ peMIo lIcluda por cllIIjuJC 011 companhcim. .-...t.... o dlJáIo
de opçIo pela lIIIis vIllIIjoa

Patqnro 61I1co. é 1lCdado o reccbImenIo """junto do ..plllHlelelnJlR'JO COIII
qualquer bclIcllclo de JlIUIIÇIO COlIIiIIuada da Pmidl!ncia SociJ\, exceto pendo por.....
ClIIauxlJJo.lCiI\clIle.

1lrIIIIia.21deahil de 1995; 174' da JwJepndfftd. • 107* ..

FJ:1lNA!fOO HENRIQUE C,UDOIO
I'aaloPaI"a
JtaiaIIold BUplluN

Ar\. 121. M demandas judiciais que tivaem por objeto u qlUlles JqU\IdaI_
Lei c cujo YI10r da lleClIÇIo, por 1UlClf:, Il1o ror IUpcrior a RS 4.981.57 (quaIIO .u.
lICl"CCCIIfOI c oi_ c oito relia c cinqllcnta c ..te centavos), lCrIo iJenw de llIDIIICIllb
de CUltaS c quitados imedilUUllCnte, nlo .. lhes aplic..do o disposto nos aru. 7311 e731 do
CódiJO de Proccuo CiviL...__ _ ----_._ -_ -_._._---

DECRETO N2 612 - DE 21
DE JULHO DE 19921

Ar\. 143. o trIboIJIador roraI ora aquadrwlo como ..J1l'Ido oIlrIpIMo 00 \lqiaIe
(lcnI de Previdl!ncia SociIJ, 111 rooua da aIInea • dos inciM» 1c IV c 001 iDcia» VI e vn
do 1ft. 11 dcsla Lei, pode tcqUCIef IpOIOfttadoria por Idade. 00 _ de I (hum) lII*io
1Ilfnimo, dunnlC 15 (quinJz) ..... contldol a ponír da daIa de vi.enc;a dala Lei. lIeode
qoc c:ompmve o 0ICIdci0 de IIividade roraI, linda qoc dcIconlfDua, 00 periodo
==~~uerimcnto do bcncllclo, em lI'Ilm<fo de _ idelIlicllo 1

Ar\. 4' 0.11 I· e r do 1ft. 71 da Lei n' 1.666, de 21 de junho de 1993. pa-. •
vJ&orv com a ..prinIe 1CdIçIo:

"Ar\. 71 __.._ _ _ _ _ .

, I' A inadimplencia do con1llltado com ",rcrencia 10& encarp~ lIJCIia
c comcrciIis nIo 1rInSfen: 1 Admiai5lraçlo PdbIica a ""I""'IIbiJ por _
papmento, nem JlOdcr' oocrar o objeto do con1llllO 0II1tI\rin&iralqll\lrlzlçlõ e0_
da obras 1 ediflClÇlles, inclusive pcrIIIIe o "'&Utro de lm6\oeiI.

Nto de impIcnlaIlIÇIO dai c:ooc\lçllcI

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
200C
2001
2001
2003
2004
200S
2006
2007
2001
2009
2010
2011

MeIOs de contribuiçloai&IdllI

60_
60_
66_
n_
71_
90_
96_
102_
101_
114_
120_
126_
132_
131_
144_
lSO_
156_
162 ......
161_
174_
110_

DIi nova redação ao Regulamento da
Organização. do Custeio da Seguridade
Social, aprovadopelo Decreton'356, de 7
de dezembro ele 1P91•• incorpora as alte·
rações da legislação posterior.

O PRESIDENTE DA REPUBUCA, no uso
da alrlbuição que lhe confere oart. 84. inciso IV,
da Constituição, e de acordo com as Leis n"s
8.212, de 24 de julho de 1991. 8.218. de 29 de
agosto de 1991, 8.222, de 5 de setembro de
1991, 8.383. de 30 de dezembro de 1991.
8.422. de 13 de maio de 1992, e 8.444. de 20
de julho de 1992. e Lei Complementar 11' 70, !le
30 de dezembro de 1991.

DECRETA:

REGULAMENTO DA
ORGANIZAÇÃO E DO
CUSTEIO DA
SEGURIDADE SOCIAL

Parte.
ÓA ORGANIZAÇÃO DA
SEGURIDADE SOCIAL

Título I
DOS PRINCípIOS E DIRETRIZES

, r A Admlllillrlçlo Póbllca n:spoode IOlidariamellle COIII o ......-.....
~ prcvidcncl*lol n:lUltantes da cxecuçlo do con1llllO, llOI _ do 111. !1 ...
Leia 1.212, de 24 de julho de 1991."

Ar\. ,. O 1nIII1U1O NIICÍOIlI1 do ScJU'O SociIJ - INSS lIli:IIri a J*lIr de 60
(......ta) diu c CCJlICIaItf llO puo de III! dois ..... a con~ da doia lia pubIIcaçlIo _
Lei. propIIlII de revisIo da~ c da mllluleDÇIo doo bencIfcIoI da 1'ftyiderIcIa
SociI\, ccncodidoo tom ..... em Iempo de exercfcio de IIividode nn1 a J*lIr da doia tia
vi&!ncia da Lei ri' 1.213, de 24 de julho de 1991. a fim de raerl\l1ijellclla c lIJKD'
fraudes, imlll_1 rllbu c.illenleL

, I' FIca__ o 1nIII1UIO _ do ScJUlO SociIJ-1NSS, plIIallllJlll.
dispoolo llO apat _ riJO, a erllUlr conlrllaçlo de poSIOI] por -,o c\elermiDado,
medi.... contraio de \oc:oçIO de lCfVÍÇOI, III! o limite de t65 prestadora de -.Iço, pelo
ptUO de 24 (vinIC CquaIIO) mtIOI, Ca pronopr em aI! I1 (dezoito) _11 COlI1IlItIÇlleI
celebradas com ..... 00 , 1· do 1ft. 17 da Lei rf 1.620, de 5 de janeiro de 1993, JlII'Ia
colUOCUÇlo dos fins nele JlR'vislOs.

,rAplica-ae odilpGllO 001" 3"14' do 1ft. 17 da Lei rl'1.62O, de 5 dejaneinlde
1993, ..COIlII'IIIÇb de que trIIa_1IIIJO.

Ar\. fi' No JllUO de 30 (1riDta) diu a c:onur da YiI&da ..... LII, o Poder
Eucutlvo JlI'lllI'OYt:Ii a pullIicaçIo COIlIOIIdada dos ...fOI da Leis rh 1.212 e 1.213, de 24 ..
julho de 1991, c lUIS a11e11Çl1c1 pcIIlCIion:s. n:ualvadu u deconenteadaMedidllProviIGrIII_
vIaor·

Capitulo VIII
DA ARRECADAÇÃO E
RECOLHIMENTO DAS
CONTRIBUiÇÕES

Seção 11
DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA

Art. 44. Nenhuma contribuição é devida à
Seguridade Social se a construção residencial
for unifamiliar. com área total não superior a
setenta metros quadrados, destinadaa usopró
prio, do tipo econômico e tiver sido executada
sem a utilização de mão-de-obra assalariada.
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Parágrafo único. Comprovad!, o descum·
primento de qualquerdas disposições do capu!
deste artigo. tomam·se devidas as contribui·
ções previstas neste Regulamento. sem prejuí.
zos das cominações legais cabíveis.

Reualtamos que 05 três trechos preenchem o requisito necessário para
integrarem o Plano Nacional de Viaçio, a saber "ligar entre si pólos econômicos,
núcleos importantes., ferroviu e terminais de transporte", (anexo do Plano Nacional de
Vlaç!o, item 3.1.2, letra °b").

Á vim do exposto, esperamos contar com o decisivo apoio dos nobres
Pares no oemido da aprovaçio do projeto de lei que ora submetemos à apreciaçio
desta Casa. Lembramos que em todo o numdo as ferrovias cumprem papel de destaque
na distnõuiçio modaI do transporte de carga, enquanto que, no Brasil, há uma
distorçio generalizada no setor, fo..zendo com que haja uma predominância do modo
rodoviário. onerando os fretes e 05 produtos.

PROJETO DE LEI N° 755, DE 1995
(Do Sr. Cláudio Cajado)

Inclui ferrovias na relação descritiva do Plano Nacio
nal de Viacão.

(As COMISSOES DE VIAçJ\.O E 'TRANSPORTES, E DE CONSTI

TUIçJ\.O E JUSTIÇA E DE REDAçJ\.O IART. 54) - ART.

24, II)

Sala das Sessões, em , .. de
,.

' .. \ . de 1995.

o Congresso Nacional decreta: Deputado CLÁUDIO CAJADO.

Art. 1° Ficam incluídos, na relação descritiva do Plano Nacional de
Viação, aprovado pela Lei nO 5,917, de 10 de setembro de 1973, os seguintes trechos
de ferrovias:

"LEGlst.AÇ10 errADA ANEXADA !'ELA •
COORDENAÇÃO DE 1I1\1DOS LlllllLA"IlVOS.coDl"

I - entroncamento com a EF-116 - Bom Jesus da Lapa. Correntioa 
Barreiras - Dianópotis - Porto Nacional - entroncamento com a Ferrovia Norte-Sul;

II - Ilhéus (porto do Malhado) até o entroncamento com a EF-445
(UbaitabaIBA);

LEI N' 6.117 - m: 10 m: IETDlUO
DE 1173

AJlf01'/I o PlallO IJlJCIOnal de VItlç40 •
d4 ou!"" JJfOIl/<U1lCúU,

lU - Ferrovia do Canal de Tráfego, entre o pólo petroquímico de
Camaçari (BA) e o Porto de Aratu (BA)

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçio. PROJETO DE LEI N° 756, DE 1995
(Do Sr. Ivo Mainardi)

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

JUSTIFICAÇÃO

Quando da aprovação do Plano Nacional de Viaç!o, há mais de 20
anos, previa-se sua revisão qüinqüenal, de forma a adequá-lo â evoluçlo dos sistemas
de transportes. Entretanto, tais revisões nlo foram realizadas, tendo sido introduzidas
apenas algumas modificações tópicas.

Altera a Lei n9 8.004, de 14 de março de 1990, que

"dispõe sobre transferência de financiamento no ãm
bito do Sistema. Financeiro da Habitação, e dá ou
tras providências".

(As COMISSOES D.E DESENVOLVIMENTO URBANO E INTERIOR, DE

FINANÇAS E TRIBUTAÇl\O; E DE CONSTITUIÇl\O E JUSTIÇA E

DE REDAçJ\.O (ART. 54) - ART. 24, II)

Por outro lado, é fato incontestável que ao longo do período de
vigência do referido Plano ocorreram significativas mudanças na economia do País,
com reflexos na localiza.çlo popuJacionaJ, alterando os fluxos de cargas e passageiros
em várias regiões.

o CONGRESSO NACIONAL D.ECRETA:

E dentro deste contexto que se justifica a proposta de inclusão dos
trechos ferroviários qu~ ora apresentamos,

Art_ 12_ A Lei nQ 8.004. de 14 de março

de 1.990. passa a vigir com a seguinte redação:

Art. 12 : .. ~ '...•.•..........• ,

Parágrafo tlnico. A formalização de venda.

relativa a imóvel gravado em favor de instituicKo

cessão

a

a~o concomitante

reepectiv?, ~om

promessa de venda. oessKo ou promessa de

f1nanciadora do SFH dar-se-á em
transferência do finanoiamento

No primeiro caso, objetiva-se atender a um conjunto de variáveis
derivadas da ocupaçio econômica do cerrado. principal area de expansão da fronteira
agrícola nacional, bem como do aproveitamento da bacia do Rio São Francisco. A
diretriz proposta contempla a articuIaçio com a importante ferrovia longitudinaJ
EF-116, atravessa todo o Estado da Bahia e atinge o Estado do Tocantins. servindo
aos projeto, de irrigaçio do vale do Sio Francisco e às regiões produtoras de grios do
oeste da Bahia e de Tocantins, até alcançar o entroncamento com a Ferrovia
Norte-Sul.

o segundo trecho proposto recupera o traçado da antiga Estrada de
Ferro de Ilhéus que, embora de pequena extensão, reveste·se de grande importância e
significado econômico, na medida em que pennite a complementação da malha
ferroviária prevista para o Estado da Balüa e dá acesso a qualquer um dos portos
baianos: Salvador, Aratu, Campino e Ilhéus.

Finahnente. o terceiro trecho a Ser incluido refere-se à ligação entre o
pólo petroquhnico de Carnaçari e o porto de Aratu, permitindo uma conexão
ferroviária direta do pêlo com a regilo centro-suJ do País, onde se encontra o mercado
consumidor de cerca de 600Ál dos produtos de Carnaçari, Por outro lado, a ligaçio com
o porto de Aratu conduziria também a uma soIuçio para se atingir o Oceano Atlântico,
tendo em vista as limitações do porto de Salvador.

interveniência obriaat6ràa tta inetituicKo financiadora.

mediante a aeBunçKo~ "10.~ovo mutuário, do ~aldo

devedor contábil da operaç.o~ obeervadoe oa requieitoa

leaaie e reaulAment~res para o financiamento da casa

prõpria viaentee no moaento"da transferência.

Art. 2Q. A traneferência dar-8e-à mediante

~imples aubetituiç~o do devedor. e serão mantidas aa

mesmae condicõea e encaraos do contrs.'Co or.iginal para o

:'lOVO mutuário.
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Ar~. 3Q. Pàra os financiamentos onde já re?aSSad08 à CEF naB meemas condic~eB em que o FCVS ou

foram quitadas 4 no mínimo. 50 % das prestações. a FUNDHAB .. As inetituic6ee

transferencia eerá eietivada median~e a aBBunc~o~ pelo financiadoras caucionarti.o em favor da CEF oe

novo mutuário. da metade do saldo devedor contábil da reepec~ivoB créditos perante o FCVS ou FUNDHAB.

financiadora_ ficará ti cargo do FCVS ou do FUNDHAB ~

responsabilidade sobre o desconto concedido.

Ar~_ 9Q Nas operações àe que tratam 015

er~B. 72 e B2_ e nas realizadaB com recursos do Fundo

de Garantia do Tempo de Servioo-FGTS em que tenha

operação. atuali3ado pro rata die da data do ültimo

reajuete até a Jata da transferência.

§ 12 ...........•.........................

§ 22 _

a I _. - _.

b·' .••••••..•.••.•......•.•.•...•••.••••.•

C I •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

havido operacào direta da CEF~ como inetituicao

§ 3Q ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Art. 10 O FCVS e o FUNDHAB quitarao oe

Art. 4l! •.•••..•.•..•.•..•..•.•..•••••.••..

total daB menealidades vincenda8~

§ 12 O mutuârio do SFH que jã amortizou

•• ia de 50 ~ do total das preetaçõee con~ratadas

Art. 52 O mutuário do SFH poderá. a

reajuetado8reB~onBabilidadeB.suasdesaldo",

mensalmente com base no indice de atualizaç&o doe

depõsitoe de poupanca~ e com juros calculadoe à taxa

contratual~ junto àe ine~1tuiçOe8 financiadorae e junto

à CEF~ na.e hip6teees previetas noe arte. 72. 82 e 92~

eeaundo oe meemo.e critério.e,adotados pelae ine~ituicO~e

financiadora.e para o suporte das parcelas remane.ecentes

valor

divida.tempo, liquidar antecipadamente sua

O p.&amento do montante equivalente ao

qualquer

••diante

orilinalmente. poderá liquidar totalmente sua divida doe abatimento.eCart_ SQl.

mediante o paeamento de valor correspondente à metade Art. 11 De financiamentos coneedidoB na

do saldo devedor contábil da operaçào~ atualizado pro iorma dos arte 2Q. 3º~ 59 e 12 conservar&o a

rata die ~a data do último r~ajus~e a~é a data de cla.esificaç~o oriainal (novos ou ueadoe).

liquidaçl!l.o.

mensalmente pelo mutuário~ em decorrência do conjunto

d. obriáaoõee componen~ee da operacào. Esoe valor será,

para e~ta finalidade, reajustado pro rata die. com,base

nOB indices de atualizacão doe depõsitoe de POUpançA, a

contar do dia lQ do mês do último reajustamento até a

§ 22 O valor da mensalidade reierida no

e

do

valor

10.

financiado utilizando. como 8arantia~ a hipo~eca

re8~ectivo imóvel, ob.eer~ado o di~~OBto nos arts. 62

concess~o de novo financi~mento, ampliar o

Art. 12 A instituicKo financi6dor~ poderá.

mediante liquidação do saldo devedor exietente e
devidosencargoBã Boma doecorrespondecaput

data de liquidaçl!l.o da divida. Art. 13 Gera considerada. para os efeitos

dOB arts. 32 e 52. a data ào contrato oriainal do

Art. 6Q Oe abatimentos de que tratam os financiamento_ ainda que tenha ocorrido .eub-rogacAo da

arte. 32 e 52 serão suportados pelae inetituições divida. desde que regular.

semestres. As parcelas remaneBcentee dos abatimentos,

de r.BP~n8abilidade do Fundo de Compensaç&o ae

VarlaçOee Salaria1~ ~ FVCS ou do Fundo de Ae8iet~ncia

financiadoras podendo ser diferidos em até

Habitacional FUNDHA.B aer8.o euportadae

vinte

pelae

Art. 14 Para os contratos d~ financiamento

com cronograma de desembolso parcelado. a data a ser

considerada para fins do disposto nos arts. 22, 32 e ~Q

é a da liberação da última parcela.

in.~ituioCee ~1nanciadorà8, a critério deetae. Art. 15 Os valores expre880S em número de

*rt. 79 No ~~~o de deecontoe em contratos

celebrados com recursos de repaBBe do extinto Banco

Nacional de HabitaCAo-BHH_ a Caixa Econômica Federal-

VRF Cart. 42), correspondentes aosdescontoB ab8o~vidoe

pelas inBtituiçOee financiadora8 {arte. 32 e 521, aer&o

considerados como aplicaç&o habitacional pelo prazo de

rep&el5ado.

CllF concederá desconto proporcional ao montan~e um ano. reduzindo-ee em cinq~enta por centos ~p6e a

expirac&o deeee prazo a

contratolS caucionados para aarantia de refinanciamento

e de operaçõee de outros fundos 'aeridos P"'ê1lb extinto

Art. 16 O reajustamento das preetac~e.e doe

mutuários enquadrados no Plano de Equivalência Salarial

Art. 82 Tratando-se de descontos em

por Cate.oria Profieeional PES/CP levar~ em

concedido no próprio m!e·da celebração do contrato.

BNH_ 015 e~ldoe devedoree de responsabilidade dae

~naiituiçõee financiadora~ (art. 6Q) eerão por eetae

consideraç8.o também o reajuete total de ..alário



20052 Terça-feira 29 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Agosto de 1995

Art. 17 O §12. do art. 32. da Lei N2

5.741. de 12 de dezembro de 1.971. ~a8ea a viaorar com

§12 As preatacOee rela~ivas a contratos

vinculados ao Plano de Equival~ncia Salarial Plena

a eeauinte redacKo:

§12 A citao&o far-ee-ã na pessoa do rêu e

ser!o reajuetadas no mês eeguin~e ~o doe reajus~ee

~alariais. nes~es incluindo oe de caráter au~omâtico.

de eeu cõnjuae. ou na de seus representantes leat:ala."
com~lemen~ar ~ com~ensa~óri08.

Art. 18 O art. 31. do Decreto-Lei n2 70.

de 21 de novembro de 1.966. passa a viaorar com a

eeauinte redaç~o:

§ 22 Fica aeaegurado '5.0 mu~uârio ':I riir~ito de.

a qualquer tem~o. solicitar ~lteracão da da~a-baee. nos

~alSoe de mudanca de ~a~egoria ~roíi~eional. e~~do que a

nova si~uacAo prevalecerá a par~ir do ~eajus~e anual

"Art. 31. Vencida e n60 paga a divida :see:uinte.

hipotecária. no todo ou em ~arte. o credor que houver § 32 O rea.iuste da preetação em funcão da

preferido executá-la de acordo com este decreto-lei primeira data-base. ou a~ós a o~oao pelo PES/CP. terá

formalizará ao agente fiduciário a ~olicitacao de como limite o indioe de reajuste aplicado ao saldo

execuc~o da divida. inetruindo-a com os eeauintee devedor relativo ao ~eríodo decorrido desde a data do

§2Q Quando o devedor ~e ~ncon~rar ~m lURar

tacOee e enceraas n!o paaoe:

incerto ou não eabido. o oficial cer~ificará o fato

jã

:- :nu~uario :'lào

renda.

§62 OIS mu~uários cujoe os =on~ratos ainda n&o

~~eecurem o direito de reajus~amen~o das prestac~pes

?eio PES/CP. poder~o op~ar por ~8te plano no mes

3ecuinte ao io r~ajuste )on~ratuai da pr~etacào.

~vento a~é o m8~ do reajue~e a eer aplicado

prestacao. deduzidas as eventuaie antecipações

repassadas às preetao~ee.

S42 A prestaç&o .ensal n60 excederá a r~1&o50

prestaçAo/salário verificada na data da assinatura do

contrato. podendo ser solicitada a sua revie&o a

qualquer te.po.

§52 NOB casos de reduc&o de renda por mudança

de empre.o ou por alteracAo na comPbeicão da renda

familiàr em decorréncia da exclusko de Um ou maie co

adquirentes. ao mutuário ~icará asseaurado o direito de

reneaociao40 da divida junto ao a~ente financeiro~

visando a restabelecer o comprome~imentc inicial d~

..

o demonstrativo do Baldo devedor die-

ent&o~ ao aaente !iduciãrio ~romover

III

cabendo.

crimi~ando as ~arcelas relativas a principal. juros.

multas e outros encaraoa contratuais le.ais; e

IV - c6pia dos avisos reclamando paga.ento da

divida~ expedidos seaundo instruções regulamentares

relativas ao SFH.

§lQ Recebida a ~olicitac&o da execuç~o da

dívida. o agente fiduciário. noe dez dias eubseqüentes.

promoverá a notificac&o do devedor. por intermédio do

Cartório de Titulos e Documentos. concedendo-lhe o

prazo de vinte dias para a puraaç&o da mora.

documentoe:

I - o titulo 'da divida devidamente reaiatrado;

11 -a indicac&o discriminada do valor das pres-

notificacAo por ~dital publicado por tres diae. pelo t~rá direi~o ~ cobertura ~elo FCVS de ~ventual saldo

menos. em um doe j'ornais de maior circulaçl.o local. ou

noutro de comarca de fácil aceseo. se no local n&o

devedor r~~iduai ao final do ~on~rato.

ser rene«ociado com I) agente financeiro."

.::ual deverá

houver imprensa diária."
Ar~. 21 A~ impor~ãnciae - eventualmente

Art. 19 Somente ser&o obje~o de execuç50.

na conformidade doe procedimentoe do Decreto-Lei N2 70.

N2 5.741. oe financiamen~oeou dt Lei

verificar atraeo de PAaamento superior

em

a

que

seis

cobradae a mai~ doe mu~uário~deverão :ser reesarcidas

devidamente corri~idas ~elos índices de ~~ualizacko dos

de~ósito8 de poupanca. ~m e8~écie ou Através de ~dUC~O

naa preataooee vlncendae imedia~amen~e subeeqüen~ee.

preetaçOee.

Art. 20 - O -"-r.t. 92. do Decreto-Lei Nll

2.164. de 19 de setembro de 1.984. passa a vi.orar coa

a seguinte redac&o:

"Art. 912 As pr,estacOee meneaie doe contratos

de financia.enta fir••do•.no &mbito do SFH. vinoulados

ao PES/CP. '.eri.o reajustadas no m6s e:eauinte ao em que

ocorrer a data-baae da cate.oria profissional do

Art. 22 O Banco Central do Brasil baixará

as instruoões neceesáriae à a~liàaç~o deeta lei.

Art. 2~•.Revo8a.-8e todas e quaisquer

diâposioões em contrãrio.

Art. 32. Esta Lei entra em vi.ar na data,'

da sua publicac&o.

JUSTUICAClIO

mutuário. seaundo o mesmo percentual de reajuste total A~roximadamente 60 de unidadea

de ealário por ela obtido. nabitacionaie vinculadas ao Sistema Financeiro da
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52. Como conseqü&ncia. Buprimiu-s~ o art. 62 deBe& Lei.

Habitacáo e~tao. hoje. em ai~uacão de titularidade

irregular.

inadim~lancia{art. 21) para seis meeee.·prazo eete maie

condizente com a realidade doe aesalariados.

~ranstornOB pessoais e le~aiB. embaracos e inseauranca

não sõ para esses adqu~rentee OOmo. ~gualmente. para oe

qUe utilizam ou trabalham com esses imóveis.

AR. se. O mulUÚ'iO elo SFH, que tenba Drmado coallalO ... 21 ele
revereiro ele 1986, poderá, a qualquer tempo, liquidar III/"Cipr"""'" PUa

divida, -.diIIIIe o papmelllO de valor CXlncspondeIIle 1 metade do lIIdo
devedor coDlábil da operaçio, atualizado pro raia dic da data do~
reajlllle at6 a cM&a ele liquidaçio.

li" • A criUrio do mutuúio, allquidaÇio a"'eàI*Ja poderá lei efetiva·
da, alleraúlvameale, lIIeCIianIe o P'IPnwnto do maIIIaaK equivaleale ao
Ya10r loIa1 dai mellla1idedes viDceadas.

f 2" • O valor da melllalidade (I 1') CXlrreaponde à IOma doa enc:arp
deYidaI mellla1meale pelo mUluário. em decorreacia do c:oa,jlllllO de obri
pçõea compooeDtcs da opençio. &se valor será, para essa flollidede
IUjllllado pro ,.. tOe, c:om bale IICII lDdica de .",linçio doa~
de poupaaça, a c:oatar do dia I" do..do l'iItimo-j''''''''''o ali a dita
de\iqlaidaçiodadíYida.

AI\. '.. O dispoIlo DOI artip 2", 3' e S· IOlDeale se aplic:a aoI COIIúa- .
101 q. leUam c:Iá..u1II de cobertura de eYeDtuais uIdCII devedores resi
duais pelo FuDdo de CoDJPl!nsaçio de Variações SeIarieiI· FCVS.

o fiDaoc:iameolo da c:asa própria. YigeDles DO momeolo da lransferência.
ressalvadas as situações especiais previstas DOS artigos 2° e 3° desta Lei.

ArL Z", A transferêocia dar·se·á mediaole simples subslilllição do
devedor, mantidas para o oovo muluário as mesmas CXlodições e eoc:argos
do CXlDlralo ofi&inal, desde que se trate de linaocillDX'OIo destinado à c:asa
própria, c:ujo valor oJisiDal não uIlrapasIe os sesuiDtes limites:

I • c:oDtratOl fumados até 31 de dezembro de 1979: 750 (seleceDlOl e
c:iDqüeDta) Valores de ReCerfacia de Fioaoci1meato - VRF (UÜIO 4');

li . CXlDtratol firmadCII de I" de jaDeiro de 1980 a 31 de dezembro de
1984: 1.100 (mU e «:em) VRF;

lIi - CXlDtraIoI firmadCII de I" de joeiro de 1985 at6 a data da viFacia
desIa Lei: 1.soo (mU e quiDheDlol) VRF.

ArI. 3·, NOI liDalM:iameD1Cll CXlotratadoI at6 28 de fevereiro de 1986,
lIio nquadradCIIDM CXlDdiçóes fixadaI DO UÜIO aoterior. alraDllerêacia
será efetivada mediaDlea lISIWIÇio; pelo _o mllluário. da metade do lIl1
do'devedor c:ollliblJ da operaçio. atualizaçio pro IGID tOe da data do ú1ti.
mo reajlllle até a data da lraIIICerêacia.

t I' - A tl'lllllerênc:ía. DOI c:asoc deste amco. se efetivará mediaDte a
CXlDIra~ de aova operaçio, que deverá observar a lIOnII8I em vip
relaliv. aoI floloc:iameDlol do SFH.

t 2" • Nall'alllferfacias de que trata este UÜIO. a iDstituiçóes Iioaacia·
c1oraIlic:am dilpeDSAdas da obtervãDc:ia dai sellliDta exiFaciu:

a) limite IIIÍDIIIO de fioaeci'ipcDlO, desde que aio baja delembollo adio
cioDaI de rec:unCII;

b) limite IIIÍDIIIO de preço de velll1a ou de avaIiaçio do imbYe11lDaacia·
do;

c) Joe:aljzaçio do imóvel DO domic:ilio do CXlmprador;
d) CXIIIlribuiçio ao FlUIdo de Ássisa!acia Habilac:iollal • FUNDHAB.
t 3" • As traDlC.eriacias que, à data da public:açio desta Lei, ieobam lido

a:1ebndaI eotre o mlllUúio e o adquireDte, _ iDlerveDiêacia da iDIlilui·
çio fineoátdon, seria repIarizadM _ lenDCII desta Lei.

......................................................................................................... "' ..

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

a

e

de

eerem

limite

inúmeros

a

operações

prazo de

o

d .. "

aceeeibilidade.

provocado

-Oi_ ; /

o. L "',

Ivo Mainardi

ampliacão do

"iaualmente.,

..

a traneparencia

fato

e

Ulysses GuimarAelS. em iJ de aaO!5to

U

injusta e imprópria dos seus arte. 32

o ?resente projeto" de lei objetiva ampliar

Bl:il1inou-•• ~

Propf5e-ee

Disp& sDlft trrI1ISfuh/dD tkfi/rDnciDmmID
110 ImbiID do SisIDnlJ FÍ1IDIICdI'D do HtJbi~io,

e dd l1IIIIfDpnwidi.ItdI:Is.

Plenário

segurança. a legalidade. a

"'LEGISLAçAo CITADA ANEXADA PELA
COORDENAçAO DE ESTUDOS LEGISLA11VOS-C:eDl"

LEI NIl 8.004,
DE 14 DE MARÇO DE 1990

imobiliárias no ámbito do SFH.

desburocratizacAo
"

diferenciaci.o

percentual ••tabelecido como de abatimefttoB

1.995.

Já no. eeUB arte. 22. 32 e 52 se observa

~aior simplificacão e juetica para com os adqUirentes

dos imóveis. através da nova redacão proposta

eliminam-se 015 limites estabe16cidoe noe incisos I~ 11

e 111. do art. 22. da Lei nQ 8.004/90. bem como a

auportadoe pelae inatituiçOeB financiadorae~ do .seu

ar~. 72. por ee ~ntend8r que. num mercado livre e

competitivo. cabe a elas próprias estabelecer tal

valor. e de maneira a beneficiar o adquirente do

imóvel.

o PRlideale da Repliblka.
Faço llIber que o Coapeuo NacioIIal decreta e eu saDCÍOIIO a secUiale

Lei:
ArI. I'. O lDUluúW do SilCema FiaaDceiro da HabitaÇ'io • SflI pode

trUlferir a terceirol OI. direilOl e obripções decorrelllcs do rnpediYo
CODtrMo. obtelV8do o dlspoáo DeIIa leI. .

LEI NII 5.741,
DE 111 DE DEZEMBRO DE 1971

Dis~ :obrr a prot~ção do financiamento de bens imóv~is

"inculados ao Sist~ma Fi1llJ1lCeiro da Habitação

Paráp"afo IÍIÜCO • A formalizaçio de veada, promessa de veada, c:es&iO
ou promessa dec:asio relativa a imóvel sravado em Cavor de illltituiçõel
lioaaciadoru do SFH dar-se-á em ato c:ooCXImilallle à IrUIICerfacia do
lioaDc:iameDlO respec:tivo. 'c:om a iDterveDiêacia obriptória da iDslitÚiçio
lioaDc:iadora. mediaDIe a lISIUDÇio. pelo DOYO mutuário. do lll1do devedor
lXIolábU da operaçio. observados OI requisilClllepis e resulameDlam para

Art. ,31. O drvedor será c:ilado para pagar o valor do c:rédito rec:lamado
uu dcpositá·1u eHI juízo no prazo de vinle e qualro hom. sob pena de lhe
ser penhorado o Imóvel hipolec:ado.

§ 1'. A c:ilaçi:o far·$C·á na pessoa do rêu e dc seu c:ôojuge ou de sellS
represenlanleS lel:3is. (Redação dada pela Lei.no8.004/90)

f 2°, Se o el:!c:ulado c seu c:ônjuge. se ac:huem fora da jurisdição da
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situação do illlÓ\ el. a citação far·se·á por meio de edita~ pelo prazo de 10
(dez) dias. publi, ado. uma vez. no órgão aliciai do Estado e, pelo meDOS,
dou vezes. em j< mal local de grande circulação, onde houver:

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

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

DECRETO-LEI ND 70,
DE 21 DE NOVEMBRO DE 1966

AUlorlza o fUlIâOllDllWllo tk associoções
de ptJUptJIIftl e l!IIIJHÚIi1llO, institui ti dduJD

hipolec4riD e d4 0UInU pnwidhtdas

CAPiTuLo 111

Art. 3L Velll ida e Dia pap a dívida hipotec:ária, DO lodo ou em pute,
o credor que bo wer preferido executá-Ia de acordo wm este cIecreto-léJ
formalizará ao .seate fiduciário a solicilaçio de execuçio da dfvida, .
iDstruilldo-a WII os lesuintes documentos: (RedDçtJD do "cDpuIH e'"
iMÜDS dado pdD Lei,,' 8.004. tk 14.03.90)

I - o Iflulo da lMda devidamente reptrado;

11 - a indicaçio discrimiaada do valor das prestações e eDcaflOl alo
pqos;

111 • o demoDStratívo do saldo devedor, discrimiDaDdo as parcelas relal1·
vas a principal, juros, multa e outros eDcaf!Ol colltratuais e Iepis; e .

IV • cópia dos avisos reclamaado papmeoto da dívida, expedidos
sesundo;instruções regulamentares relalivas ao SFH.

que exceder, em 7 (sete) pontos percentuais, à variac;io da UPC em
i&ual periodo.

§ 2~' O reajuste da prestàc;io ocorrerá no m6s subseqQente à data
da vi.g6ncia do aumento salarial decorrente de lei. acordo ou convenc;io
coletIVOS de trabalho ou sentença normativa da categoria profissional
do adquirente de moradia própria ou, nos casos· de aposentados, de
pensionistas e de servidores públicos ativos e inativos. no m6s subae
qQente à data da correc;io nominal de seus proventos. pensões e venci·
mentos ou salários respectivamente. .

§ 3~ Sempre que da lei. do acordo ou convenc;io coletivos de tra·
balho ou da sentença normativa nlo resultar percentual único de au
mento dos salários para uma mesma categoria profissional, caberá ao
BNH estabelecer o critério de reajustamento das prestações aplicável
ao caso. respeitados os limites superior e inferior dos respectivos rea.
justes.

§ 4~ Os adquirentes de moradia própria que nlo pertencerem a
categoria profissional especifica•.bem como os classificados como autô·
Domos, profissionais liberais e comissionistas. com cODtratos firmados
a partir de 1~ de janeiro de 1985, terlo suas prestações reajustadas Da
mesma proporc;io da variac;io do salário miDimo. respeitado o I~ite
previsto DO § I? deste artigo. ,o,.'

§ 5~ Os adquireDtes de moradia própria aposeDtados. peDsioDis
tas ou servidores públicos inativos e ativos Dlo sujeitos ao regime da
Consolidac;io das Leis do Trabalho (CLT) terlo as suas prestações rea·
justadas com base nos critérios estabelecidos Deste artigo. a partir de
1~ de janeiro de I9&!.

§ 6~ A alterac;io da categoria profissional ou a mudaDça de local
de trabalho acarretará a adaptac;io dos critérios de reajuste das presta'
ções previstos no contrato à nova situac;io do adquireDte, que será pré
via e obrigatoriamente por este comuDicada ao AgeDte FiDaDceiro.

§ 7~ Nlo comuDicada ao A:geDte FinaDceiro a alterac;io da catego
ria profissioDal ou a mudança do seu local de trabalho, em até 30 (triD
ta) dias após o eveDto, o adquirente sujeitar-se·á à obrigac;io de repor a
difereDça resultaDte da variac;io nAo cODsiqerada em relac;io ao critério
de reajuste que deveria ter sido efetivamente aplicado, corrigida mone
tariamente com base Da variaçlo da UPC e acrescida de juros de mora
pactuados contratualmeDte.

o CONGRESSO NACIONAL DECRETA:

Regulamenta o inciso I, do parágrafo 39, do artigo 153,

da Constituição Federal.

PROJETO DE LEI N° 757, DE 1995
(Do Sr. Ivo Mainardi)

(As COMISSOES DE EDUCAçAO. CULTURA E DESPORTO, DE FI

NANÇAS E TRIBUTAçAO, E DE CONSTITUlçAO E JUSTIÇA E

DE REDAçAO (ART'. 54) - ART_ 24, 11)

fiBica~

Art_ lQ_ Todo e qualquer ~rtigo~ material

equipamento esportivo ou de preparacãoe

f 1', Recebida a solicitaçio da elecuçio da dívida, o alente 6duciúio.
IIOS dez dias subseqüenles, promoverá a aotificaçio do devedor, por iater·
médio de Cart6rio de nlulOl e DocumeDtos, coacedendo·1he o prazo de
vinle dias para a purpção da mora. (Ret/Dr60 dada pda Lei n' 8.0D4. tk
U.03.9O).

f 2', Quaado o devedor se eacoalrar em lusar incerto ou aio sabido. o
oficial certilicari o falo, cabeadq, enlio, ao agente fiducürio promover a
notificação por edi~ publicado por três dias pelo meDOS em um dos jor
nais de maior circulaçio local ou noutro de comarca de fácil acesso, se DO

local aio houver impreasa diária. (Redação dtlda pdD Ui n' 8.0D4. tk
U.03.9O).

• NOID 1: Vuan. 21 do Lei,,' 8.D04f'JO,1IDIe VDde·Mecum.
• Nota 2: A U«IIÇão tambim podud su feita tk aconlD com "

Lei ti' 5.741. tk 01.12.71 (VulID/e VDde·Mecum).

adquirido por estabelecimentos públicos de enBino~ por

entidades de caráter filantrópico ou beneficente sem

fins lucrativoB~ será isento do Imposto sobre Produtos

DECRETO N~ 2.164. DE 19 DE SETEMBRO DE 1984 Industrializados-IPI.

e do Desporto manterá cadastro das entidades referidas

Parágrafo Unico. O Ministério da EducaçãoInstitui inceDtivo financeiro para os ad·
QuireDtes de mor.dia própria através do
Sistema Financeiro da Habitaçl.o... equiva·
Mncis salariaf como critério de reajusta·
mento das pre.t.t;6&s e dá outras
providlnciu. .

....... .

"caput" objetivando

atualizados desses bens .

obtenção doa inventários

filantrópica. ,a cota".inima de arti&os. materiaiB e

equipamentoe eeportivo8 ou de preparac&o fieica 8 que

Deeporto Betabelecerá. pkra ~ada escola ou univer~idade

Art. 22 • ...o .Ministério da Educaçllo e .do

oubeneficenteentidadepara cadaepública,

Art. 9~ Os contratos para aquisic;io de moradia própria. através
do SFH estabelecerAo que, a partir do ano de 1985. o reajuste das pres
tações ~eles previsto corresponderá ao mesmo percentual e periodicida
de do aumento de salário da categoria profissional a que pertencer o
adquirente.

§ I? NAo será considerada, para efeito de reajuste das prestações,
a parcela do percentual do aumento salarial da categoria profissional
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fazem ~ue~ estAbelecid&·com base no número de aluno8 Ttn'LO VI

.atriculadoe ou de pe15150ae carentea atendida,,_ DA TRlRlTfAÇÃO I: 00 ORÇAMEh"TO

devidamente identificada.,. CAPln1LO I

Art. 32. Oe beneficiárioe deeta Lei n&o Do SISTEMA TRmtrrÁRIo NACIONAL

poder&o vender 08 produto., adquirido., por meio dela.

Art. 52. Eeta Lei entra em viaor na data

da sua publicac50.

dlapoeiçOee em contr6rl0.

Art. 42. Revogam-ce toda" e quaiequer

§ 3.° O imposto previsto no inciso IV:
I - será seletivo. em funçlo da essencialidade do produto:
11_ será RIo cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação

com o montante cobrado nas anteriores:
11I - RIo incidirá sobre produtos indostriali7.ados destinados ao exterior.

§ 4.° O imposto previsto no inciso VI terá suas aliquOla~ fi,"!das de fonna a
desestimular a manutenção de propriedades improduliva~ e nlo me.dlrá SO!'!t peque·
nas glebas rurais. definidas em lei. quando as explore. 50 ou com sua famlha. o pro·
prietário que RIo JlO5SWl Oll!ro imável.

Sr:r;.foJll
Dos1MPosros DA UNIÃO

Art. 153. Compete à Unilo instituir imposlDS sobre: /

I - imporlaçio de produtos estrangeiros:

irremediavelmenteequipamento.,e

Par6arafo Unico. A repoeic&o de artiao8.

danificadoe.com a ieençAo do IPI. ,,6 BO darA mediante o

recibo de entreaa. na Delegacia Reaianal do Ministério

da Kducac&o e do Deeporto. doe bens avariado".

.~teriaie

JUSTIl'ICAQlIO

Dado" eetatiaticoe médicos comprovam que a

prática deeportiva contribui para o aumento da

PROJETO DE LEI N° 760, DE 1995
(Do Sr. José Priante)

atin.tram a 3A' ldadsa 1••0 8e deve A .alor

oxi.,.r...'f':'dó~il ~r'~'e'l1ent_ente, doa

capacidade
propiciar

de aprendlzaaem dos eetudantes.

aior" p.r.p.ct.tV& de vida para 015

e

além de

que já

melhor

diversol5

Dá nova redaçÃo ao parág=afo 39 do artiq?, 29 da Lei

n9 8.031, de 12 de ~br11 de 1990, ~~.~Jt'cr1a o pr2,

grama Jl'acional de DesestatizaçÃo"._

6r.....~<ir"~_.1""\1u,i1Ú q,; c6.,,,bro: CORPO SI\O. KIlNTE

5l1.

IAPI!NSE-SE AO PROJETO DE LEÍ~N9 453, DE 1995)

debilitadoe.

Plenário UlYI5Bes Guimarael5. e~ 02 de asoeto de

recuperaç&o fi8ica de pacientes acidentadol5 e meeMo

adolescentee e idosoe é da elasee .aie pobre de nOBeA

populaç&o. Rara.ente coneoauem participar de atividadee

desportivae devido ao alto'custo d08 produtol5 que 8&0

nece.sárioa para tal.

Por outro lado,. 015 aeiloa de criançae e de
§ 3° Nio .. aplicam OI dispolitlvol delta LII àl
empre..1 pública. ou _li de economia mllta que
.-çam atlvidadal de cornpatincia elCCluliv& da Unlio, de
acordo com os arts. 21, 159, InclIo I, alinaa c e 177 da
Conatllulçio Fadaral, ao Banco do Br..1I SÁ, ia Centrala
EJjtrJcaa do Norta do Ilraall S.A., à Companhia Vala do
RIo Doce SÁ, I ainda, ao órgio ofICIai reuegurador
rafarIdo no incIIo 11 do arl192 da Conllitulçio Federal.'

Art. 2" EIta lei aOOa em vigor na d&ta de lua publk:açio.

Art. 3" Rl\IOllIlIIHIal dl~iç6n11I) contr6r1o.

o CongrallO NaclomIl decrata:

Art. 1° O parágrlIfo 3° do llItlgo 2" da LII nO 8.031, de 12 de érll
de 1ll8O, paua a lar al&gUinte radaçio:

'Art. 2" .••

a

de

crianças,.

equipamentoecontam com

muitas vezes indispeneáveis para

A .r.nde ~.iori. de noeeaB

dificU.ente

fi,ioterap1a,

id080&

1.995.
JUSTIFICAÇÃO

"LEGISLAÇAO CITADA ANEXADA PELA
COOROINAÇlo DE EltVOOI LEOIlLATI\IOI-CoDl"

CONSTITUiÇÃO
REPúBLICA FEDEUl'IVA DO BIUlSIL

1988

A Lal nr. 8.031, de 12 de abril da 1ll9O, qua criou o Programa
Nacional de DueItatIzaçio, _a da prIvatlzaçio, a"m daquelal
arnpraHl a.cutoraa doa monopóllol eltatal. pravlalol na COIlItilulçio
FadaraI, o Banco do Brasil I o Inllltulo de RlaugUrol do Bralll.

O objItIvo de 110110 Projalo , incluir naltal IllI:IÇ6eIà prIvatizaçio•
.. Canlrals EIitricu do Norta do Brasil SoA a a Companhia Vala do RJo Doce
SÁ. wrdadalroa palrIm6nloa do povo braallalro a da maior Importincia para O
proceuo de daaanvolvlmanlo da Arnaz6nia Legal.

No período p6a-guarra, mala notadamanta a partir da década de 50,
o Ealado Viu-H ImpalIdo a conduzir dIvanu atIvIdacIn fund-.taIa para
ambaaar o~ acon6rnIco que o pail~. Foram -.Im
criadaI .. ampraaulllalala de aconomIa rniIIa, atravú dai quala o Eatado
invaIlIa Im projatoa a aç6ea de modo a direcionar a lIluaçio de aatoraa da
ac:anomla Im .Intonia com OI chamadol PIanoI NaclomIll de
~ • PND. NeIla c:eníIrIo, lllIfK& dataqua o aurglmanto de
agInclu lInancIadoru intarnacIonall como o BIRD I o BID, oferecando juros
beixoa llongoa períodol de Clrinc:ia,

ERa falo culminou com o proceIlO de prIvatizaçio por que vem
pauando o 1Ifull, a lJOttnpIo do que 0C0I'Te Im dlvaBol pai... do 1lUldo.
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Foi entio, inlliluido o Programa Nacional de oese.tatização, que faculta ao
E.tado a lrIInlferincia para a iniciativa privada da consacuçio de atividade.
econamica., para a. quei. o mercado naturalmente provenha rentabilidade de
intere.sa lHIlprllsari.1.

Entretanto, me.mo no. p.isa. mais desanvolvido., ob.erv....
e.peci.1 preocup.ção, por parta do. governo., com a. regiões que ainda não
po••uem uma .tivid.de econômica consolidada, e que, portanto, não contam
com •• condições nece••ária. p.ra a plen. vi.bilizaçio da atividade
empre••ri.1 e de um de.envolvimento .u.tentável. É importante de.tacar que
a Con.liIuição Federal, em .eu artigo 43, preconiza, como função do E.tado,
a redução da. de.igu.ld.de. regionai•.

No Bra.il, a Amazôni. Leg.I, • de.peito de .ua. .igniflCativa.
riquaz.. n.turai', .ind. apre...nta um gr.u de de...nvolvimento econamico
que elCige o .poio do E.tado. E.ta .tu.ção deve prover. infr......tnltr. bá.ica
e dlrecion.r •• açõe., permitindo que. utiliz.ção de .u•• riqueza••gregue
valor p.r. a própria região. A população atual de 18 milhõe. de habitante.
preci.. contar com meio. p.r. .lav.ncar o proce.so de de.envolvimento
regional.

No que ... refere ao .etor elétrico na Amazôni., cabe mencionar
que repre.entando .proximad.mente 58% do territ6río n.clon.l, e.ta região
ponui cerca de 326 localid.de. l.ol.da. eletricamente, .em atendimento
adequado de energia, uma d.. moi.. me.tra. de qualquer proce.so de
desenvoMrnento econamico no mundo moderno.

Este Projeto de Lei busca corrigir um equívoco que foi cometido .0
incluir •• Cantrai. Elétrica. do Norte do Br••i1 SA- ELETRONORTE no
Programa Nacional de oese.talizaçio. Esta empr.... foi fundada há 22 ano.
com objetivo de atender à. naceuidade. de anergia elétrica, em toda a
Amazônia Lag.l. No decorrer de ."" exi.lincla, a ELETRONORTE implantou
54eO MW am u.in•• gerador.. de .nergia, .lém de construir mais de 6.000
kilômelro. de linha. de tran.mi••ão.

A magnitude do. mercado., •• gr.nde. di.tãncia. e a capacid.de
de pagamento d.. popul.çõe. locai. dificultam a obtenção d.. taxa. de
rentabilidade requerid.. pelo empreandedore. privado•. E.ta. caracteristica.
proprIciam • neceuidade de utilizaçio,de derivado. de petróleo para •
geração de energia elétrica, cujo. cu.to. elevado••ão incompativei. com a
carincía de recursos dai comunidades amazônicas.

Na verd.de. a ELETRONORTE .empre conjugou a atividade
empresarial com uma ação tipica de agente de governo, .em o que, diver.os
empreendimento., tipicamente desf.vorávels sob o ponto de vi.ta econômico,
não teriam .ido implementados.

É imperio.o que a Amazônia Legal permaneça contando com um
.gente e.peclflCO, de notório conhecimento .obre a realidade amazônica, e
cuja atuação e.teja eJ<CIu.iv.mente voltada para a região. A que.tão
ambiental, por exemplo, exige que o E.tado aja de forma eficiente e ativa,
evitando ações depredatória. voltad.. a intere.se. parliculares, em
detrimento do bem e.tar das popul.çõe. da região. É fundamental que a
elCperiincia já acumulada pela ELETRONORTE na região, po••a .er
consolidada e dilleminada entre os demais agentes que possam vir a abJar na
região.

Retirar a ELETRONORTE da lista de empre.as pa••iveis de
privatiz.ção não .ignifica, decidid.mente. que o governo fique impedido de
fomentar a atuação da iniciativa privada no .etor de energia elétrica na
Amazônia. AI> contrário, entendemo. que a ELETRONORTE 'deva ser
ortentad. no sentido de .poi.r e prover meio., .empre que po••ivel. p.r. que
o. inve.timento. priv.do. em novo. projeto. n. Amazôni. sejam
concretizado•. A formação de parceri••, já pr.ticad. pel. Empresa, deve .er
prioriz.de, permitindo •••im que • Região Amazônica .Icance um adequado
e.tágio de desenvolvimento.

No que se refere à Companhia V.le do Rio Doce (CVRO), é
indi.culivel ••u. importãnci. p.ra o pleno de.envolvimento do Bra.i1 e, em
particul.r à região .mazônica. Criada a 52 .no. com o objetivo de fornecer
minério de ferro .0••Ii.do. durante a 2" Guerra Mundi.l. representa hoje um
conglomerado de 14 empre••• controlad••, 26 coligada., no. r.mo. da
mineração, .idarurgi., lrIIn.porte. e celulo.e, com um total de 18 mil
empragado•.

, Da núrnaro. da CVRD retraiam o que ela representa p.ra o pai•.
Além de _ • maior empre.. exploradora de minério de ferro no mundo,
dominando cerca de 23% do mercado intlamacional, explora também
manganê., bauxita, caulim e ouro, ocupando a po.içio de maior produtora
desta mineral n. América Latina. No .etor de transporte. ·de.tac.... a
moderna e eliciente malha ferroviária d. CVRO, compolla pel•• linha. Mina.·
Espirito Santo e, n. Amazôni., • C.rajá.-Sio Luí., que po••lbllitam o
escoamento d. produção mineral d. empre.. e a integração da. diversa.
regiões do p.i.• por el•• cortada•• No setor de tr.n.porte. maritimos a CVRD é
responsável por cerca de 40% da movimentação portuária bra.ileir•.

Na Amazônia, • CVRO detem OI direito. de concessio da. reserv••
de bauxita (MIneração RIo do Norte), .Iém' da produção de aJurnina
(ALUNORTE), e de .Iumínio prlmarlo (ALBRÁS), todo. e.tes
empreendimento. localiz.do. no e.tado do P.rá. Seu maior projeto na região
Iocal;z..e n. denomin.da província de C.r.já., tambéin no e.tado dQ P.rá,
cuja. re.erv•• e.tão e.timada. em 18 bilhões de tonel.d••, e coJ!Wxten.ão
superior • .Igun. p.í.e. da Europ.. Este projetb e.tá .uportado por uma
política .mbiental efetiva que incorpora a. e.peclficidade. do e.p.ço
.mazônico, com ~ma área de pre.evação de cerca de 411 mil heclares. Cabe

destacar que es'" projeto não se limita .pen•• ao .etor de mineração. A
ferrovia Carajá., que interlig. a mina ao porto de São Luí., po.sib,i1ita também
tr.n.porta de produções agricolas e de pa••ageiros.

Sobre e.ta e.trada de ferro. o depoimento do ex-pre.idente da
companhia, Sr. Paulo Jo.é de Lima Vieira. em .udiência públiCa na Cãmar.
dos Deputados, destacou que a ferrovia só pode ser construída após a
compra. pel. CVRD, da particlp.ção d. Unned State. Steel na propríedade
das jazidas de earajás. De acordo com o depoimento. a empresa americana
se recusava a investir na ferrovia. Isto mostra que os interesses dos grandes
grupos privados nem sempre coincidem com as prioridades do país.

As .tivid.des da CVRD. na Amazônia Legal. são de.envolvida. de
forma articulada e voltadas, prioritariamente para a interiorização do progresso
e da infra-estrutura econõmica e social. É a única empresa estatal que possui
um Fundo de De.envolvimento Soci.1 aplicado em s.neamento bá.ico.
ponte., rodovia., con.trução de e.cola. e ho.pitai., recuper.ção de
p.trimónio. cultur.I., rellorestàmento de enco.ta. e outr•• atividade. de infr.
e.trutur.. Não se pode gar.ntir que tais preocupações de natureza .oci.1 e
ligadas ao desenvolvimento regional encontrem ressonãncia entre as
empresas estrangeiras com condições de adquirir o controle acionário da
CVRD.

Vender p.trimónio que gera riquez••, emprego. e de.envolvimento
p.ra o p.i. é, no minimo que.tionável. É importante .alientar .inda que,
conforme dispo.to no .rt. 22, inciso XII, da Con.tituição Federal, • conce••ão
de explor.ção do. bens e de domínio da União, enqu.drando-.e aí o.
recurao. minerai., pa•••ndo obrig.toriamente pelo controle do Poder
Lagillalivo.

• Neste senlido, solicilarno. o .polo do. ilustres p8I1lI • _
P<ojalo de Iai que, sem dúvid., será um importante pano para que • Amaz6nla
• o IkuII .Icance um ad!equado grau de desenvolvimanto 1UI1M1tával.

S.1a d•• Senõe., em 27 de junho de 1995

!..triE. fvJ,
Deputado Fadaral

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO OE ESTUDOS LEG1SLATlVOS.c.OI"

CONSTITUIÇAo
REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

TtnJJ.oID

CAPhtJLon

DA UNIÃO

Art. 22. Compele privativamente à Unilo legislar sobre:
l-dírcilOcivil, comercial, penal. processual, eleitoral, agn\rio, maritimo lCrO-

náutico. espacial e do trabalho; "

U- desapropiiaçJo;
m- requisiçl5es civis e militares, em caso de iminente perigo e em tempo de

suem; -
IV - àguas, energia, infonnàtics, telecomunicaçt'les eradiodifuslo;
V - serviço postal;

VI - sistema IOOne$iO e de medidas, tJtuJos e garantias dos ntetai5i
VII- poUtics de crédito, cimbio, seguros ettansrerência de valores;
V111- comércio exterior e intcrcstaduaJ;

IX - dírctrizcs da polltica nacional de transpoRes;

peciaI;X - regime dos portos, navegaçlo 1acustIe. auvi.l, maritima, aérea e aero<

XI -lrInsito e transporte;

XII-jazidas,·minas, cutros =ursos minerais e metalurgia;

. _. - _ ~ ~ .......•......
CAPhtJLoVII

................................................
Sf:çÃoW
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Art. 43, Para efcilOlldminillralivoo, I tIlIiIo poderá lnicullr ... 1IÇIo _
IIIO.ClOIIlpIclIo~ elOCill, yjJIIIdol leU dercnwlvimenlo e i IdJçIodls
desipllclldcs ICplllIIS.

I J." Lei ClIIIlpIemcntIr dilpCri 1Obrc:
1-11 c:oadlç&s plra inteplçlo de rqiGcs em cICIcnwoIvilllClllO;

n- I COIl1pOIlçIo doi OIpnisnloll'CliollliJ que-.rio ..bIIII di Jei,
11I~ qIonais,.lnIccra-doiplI_lIICÍOIIIisde dcIcavoMm.mo ecaãIIc:o
elOCiII, IpVYIdoIjlInlInaIe com aleS.

12."OI ilIcentiYoo rqionús cOlllpreelldeoto,11án de 0UIr0I, !li bIIlI di lei:

rapoI~lC.~.:ullri'::~ lCI1IIIlI e outroI ilcns de _ e preçllI de

n- joaoIl'IwncidoI JlIIa III11llCÍ111le1l1 de llividIdcspriorilúiu;
m-lIcnçilcs, ncIuçilcsou difcrimcnlo tcmporirio de tribuIoI tedcrlis deYidoI

por~ llIÍCllI oujurldic:u;

IV -prIclridIdc JlIIao~ ec:on6mic:o elOCill doi rillI edu_
=~ npreadu ou represiYcis _ rqiGcs de bIíxI~ Illiciw I _

1.3" Na i .... I que .. refere o § 2.", Iv, I UniIo incentivará I RCUJlCfIÇIo de
~ iridIIecoopetInl CClIIllll pcquenllIe mMiOI proprietirilll ruraisJlIIa o.....Jeci-.__Jkbu, de l'ocIccis de .,.,. e de peq1IelII inipçlo.

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

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

LEI N~ 8.031, DE 12 DE ABRIL DE 1990

.................................: .

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

0.0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

~ 3~ Nio ~e aplicam os dispositivos desta lei às empresas
~úblácas ou socle~ades de economia mista que exerçam ativida

es e c~mpetêncI~ exclusiva da União, de acordo com os arts
21, 159, mc!so I, allnea. c e 177 da Constituição Federal, ao Ban:
~o do ~r~sll ISI·Ad·' e, amda, ao órgão oficial ressegurador referi-

o no IncIso o art. 192 da Constituição Federal.

PROJETO DE LEI N!! 762, DE 1995
(Do Sr. Inoc:àlcio Oliveira)

Altera a Lei n9 7.542, de 26 de setembro de 1986, e dispõe

sobre a aplicação da Lei n9 8.666, de 21 de junho de 1993.

(,\S ClHlSSlES IE IEFESA NN:IONAL; 00 'IlWlAIJf), DE AImNI5'I'IW;IfIJ E SEJ!
VItn PllBLnXl; IE EIU:AClO, aJLlURA E IE5FORIO; E IE cnmrrur~ E JIJ§
TICA E IE ~(ART.S4,RI) - ART.24, lI)

O.eoaar-o Nacioaal decreta:

Art. 1° - O , 1° do Irt. 16 da lei nO 7.5.42, de 26 de aelembro de 1986,
puu a Yiaonr coma aeguinte redaçIo:

"' 1° - O pedido de lUlorizaçIo pua expIoraçIo ou rllIDOÇio dewri
_ lIllecedido pdo pedido de lUlorizaçIo pua pesquisa doi CUCOI, das COÍIU

ou bens lUIxnerms, rau1vIldoI os CIIOI em que a reCerida peaquisajá teIlba lido
... fI1Iaionneate, dewndo, ao lais cuos, ter lido apresentado a
Aulcridade NI\'Il reIat6rio pI'CIíminar,l1OI tennos do inciao ndo m. 19".

Art. 2" - O , 5" do Il't. 16 da Lei n" 7.S42, de 26 de setembro de 1986,
puu a vipar coma aeguinte redaçIo:

"' 5" - Podcú _ CClIICedida lIltorizaçIo pua IllI1izar operaçIles e •
atividades de peIqIIÍII; expIoraçIo, rllIDOÇio ou demo1içio, '110 todo ou em parte,
de COÍIU ou bens re&ridoa nesta Lei, que talham passado ao domfnio da UniIo,
a pea-. ftJica ou jurfdica esInnpira ou a peaoa jurldica localizada 110 Bruil
_1Ob COIIIrOIe elIlnmpiro, deade que se uaoc:ie, em regime de "joint WIIIure",
lipes-. fIJica ou jurldicas DlCÍOIlIÍS, de controle naciooIl, com comprovada
apIIi&lc:ia ao Itividades de peIqIlÍII, loc:alizaçIo ou exploraçlo de COÍIU ou
~~ a quem caberá o comando do~ e alUllDÇlo de
lIIIJlIIIIIbili penaIe.o MiniItério da MariDba".

Art. 3° - O Il't. 19 e seus incisos da Lei nO 7.S42, de 26 de setembro de
1986, JlUSIIlla vigorar com a scgWnte redaçIo:

"Art. 19 - A Autoridade Naval, ao conceder lIlltorizaçio para
peIqIlÍII, objetivando a exploraçlo ou remoçIo de coisas ou bens referidos nesta
Lei: . 00

I - poderá fixar de commn acordo com a eDipresa a ser autorizada,
prazos para inlc:io e támino dos trabalhos, tomando em consideraçio o vulto
destes, as neceslidades de aparelhamento e 1IS estilções do ano em que se possa
operar;

n - deverá exigir da autorizada relatórios de ~volvimentoe
relatório fiDal das operações, sendo a fteqO!ncia desses relatórios definida pela
Autoridade Naval, levando em conta o wlto dos trabalhos;

m - poderá prorrogar a vig&lcia da autorizaçio em raCé. de
requerimento justificativo".

Art. 4" - O Il't. 21 e seus parágrafos da Lei nO 7.S42, de 26 de setembro de
1986, JlUSIIll a vigorar com a segWnte redaçIo:

"Art. 21 - o c:ootrato ou ato de autorizaçIo de remoçIo ou
exploraçlo deverá prever como pspmento ao concessionário;

. I - acljudicaçIo de perte das coisas e bens que vieram a ser
recupe%8dos, aferindo-se o seu valllt pelo critério de preço de mercado, na Dixa
de SO% (cinqlienta por cento) a 80% (oitenta por cento), aplic:ando-se, para
defiDiçio do va1oI' ao cada caso, o diJposto 110 § 1° deste artigo; ou,

n- lIOI1II em diDbeiro proporci~ ao valor de mercado das coisas c:
bens que vierem a _ m:uperadoa, na Dixa de SO% (c:íDqQenla por cento) a 80%
(oitenta por cento), aplicIDdo-ee, também, para defiDiçio do valor em cada caso,
o diJposto 110 , 1° deste artigo.

§ 1° - A atribuiçlo do valor que caberá a empresa ll1ItoIÍDda
dependerá do grau de dificuldade da pesquisa e da loc:alizaç!o, bem como do
grau de dificuldade para exploraçlo, remoçIo, preservaçlo e remoraçlo a ser
aferido pela Autoridade Naval, levando em conta todos os padmetros aplicáveis
a cada caso especffico, devendo referida atnbuiçio ser efetuada de commn
acordo com a empresa autorizada.

§ 2" - A!J coisas e os bens recuperados, dependendo de sua natureza
e conteíldo deverio ser avaliados com base em critérios predominantes nos
mercados n:.cionais ou internacionais, ou, conforme cotaçlio intemaciOlll1 a ser
aferida em organizações renomadas por sua atuação no segmento especifico".

Art. SO - O art. 33, da lei nO 7.S42, de 26 de setembro de 1986, passa a
vigorar com a segWnte redaçio, reoumendos o atual e os subseqüentes:

Arf. 33 - A lUtoridade naval recorrerá a empresas ou profissionais
de notória especiaIizaçIo nos casos de pesquisa, localizaçlo e identificaçlo de
navios naufragados, remoçIo,-pre~ e restauraç!o de objetos submeBos
recuperados, nos !elmos do contido nos incisos VIl do art. 14, n e § 1° do m. 2S
da lei nO 8.666, de 26 de julho de 1995.

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçlo.

Art. .,.. Rcvopm-se as disposiçlles em contrmo, espec:ialmente o Il't. 20
da Lei~ 7542, de 26 de setembro de 1986.

Sala das Seuões, em OS de qoato de 1995.

cb~:-1lt-:~ "
Justificaç10

A Lei nO 7.S42 de 26 de setembro de 1986, que trata de "pesquisa,
eapIonçio, nmoçio e demolição de coisas ou bens .afundados, submersos,
encalhados e perdidos em águas sob jurisdiçlo nacional, em teneno de marinha e
_ lICRSCidos e em terrenos marginais, em decorr&cia de sinistro, alijamento
ou fortuna do mar", ao proc:unIl' preservar, para o dominio da Uniio, "81 coisas e
os bens rwpIados, de valOl' art!stico, de interesse hiJtórico ou arqueológico",
JIlI'OU dois JIrI\'IlS e indesejados efeitos colaterais: a) desestimulou o
deaeavolvimcattl de atividades de pesquisa e recuperaçio em nossa extensa
COlIIa, ao Ioqo da qual há registros de inúmeros nauftágios importantes; e b)
'CIÍÍi11111llu .o surgimento de IIividãães- -marginais, nIo acompanhadas e nIo
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llllIIInlWIs pela Autoridade Naval, em busca de riquezas ocubas 110 fimdo do_.

Em pmes IDIÍS deseavolvidos c _ deseavolvidos do que o BruiI
podHe,~ c sem a pretcDIIo de esaocar a matéria, _
.... llUIIIPIos de loaWaçIo tlcxIveI c adequada és caracteristicas de ritc:o da
ndirida aIiWIade:

• li! Umsyej IIOUO parceiro do Mcn:osuI, com bac em caso prilico
__o __ diwJpdo Da imIx- DIIIIIdial, -mea-sc que 50% do
produIo da apknçIo cabe ao ......ecudcdor e 50% _ cofi'es públicos;

• .. Ertedm Upjdm com aJaumas _ ~ por CItado.
--.,. que pndomiaa o ClIIICCito de lIIribuir~ reIeYaaIc ao
....ecudcdor. por CllIIIIpIo. Da F1clrida, CItado !lIIde cem oocxrido lIIIIÍ1&S
~ do ee-o. a aIribuiçIo _ sido de1iIIida caso • caso.~ de
.... ~i_o..u )Ilirtea, emlilaçlo. por exemplo. do .. de dific:uIdade de
cada~; pá! cios objctoa de iaIetesac bist6rico ou arqueoI6p:o (em
.... 20%) 6 lMIIIIlR deIliaada • _ determiaada ..aidade~
)"DmaIo dea--HiIliJricos do Dqw1ameDto do EIlado"), em.... CUOI

......... -mca.. a aIribuiçIo de 75% a 100% ao COIIpiewdedor.
raaMado-Ie que • aIribuiçIo de 100% ocorreu 110 mIaimo em dois CUOI, IIUID

dela por deciaIo da Supnraa Corte;

• • hJ&'''na cbep-sc ao caso extremo de aIribuiçIo de 100% ao
...ewdedor. lpÓ& o~ de lIID período de apen, pila lMDUais
....... de aaIip cIelIIItIns de diRitos sobre • carp, proprieI6rio de
~0ll"-1OlIIDdons;· • 80''''' pm com vmu iDiciaIill&S !lO campo ora eatilcado. •
aIribuiçIo 6 de 75% pila o aapreaIdedor;

•• fi'iin= oade,.- úIâmos -.1ilIma reaIi8da e coacIuldaI com
biID wn.~._ de recupnçIo de objeloa~ •
~ 6 de SO% para o COIIpiOllldedoc.1I! caao ele~ _ .....-.
com _ dific:uIdade (IIII! 100 pá de pc6Ddidlde); e _ • tnmDdo de
~ _ ..... IDIÍS profuadas, com maior..ele dific:uIdade•• aIribuiçIo
cbep. 70% para0 ...ewdedor.

Ibm popóIito. ~. ao &peIlIIIar PIllWp elo Ltj COIâDdo
lIIJ*'lIIlIIa, ....e aácimos i Lei DO 7.5042, ele 26 de leleDIbro de 1916..6
o ele ..-- eIimiur os efeitos colaterais iDdlleIliadoa. ciIIdoa, e o de
JIIIlCIIN" lDIIdemiIa' • _ JesjIIIlÇIo ipIic6wl ele DIdo • CIliDIIIIar
o iiiiiÍiÚi........ de lIMd8deS J'ClIiiflii'éã°-e __ 110 CIIIIpO da~ e
.....açIo de objeloa~ adeq.......... IDlJdiIaI pela ADIllIidade
NavII1, • ClIIIIIpIo ele oaIIU iDciaIiII&S louYiwia e de ftexibiJi:DçIo c_.. ."* ele leiI e ..~ • JDIIII!riu de lIIIIDn!D.....,...

CaíIídaDdo, aíDda, •~ lIIpica das~ llIba.-iw de
.....açIo e .-....çIo de objeloa lItfIliaoa ou de __ biIlIlrico ou
.qDICII6siuo; 0llIIIidInDd0 • _ ·bIc de • .- • ....- e •
pro&oiauaia com lKllIlria~ i-r",•• para lIIiDimizK riaooa de'm
__e para • pocIw diIpor ele lIIIIiIII' Dh'Il de ...... qaaalD ao amo das
....~ e 0llIIIidInDd0, 1dM:jnrahren, o díIpDIro 110 _ 13 e _
_iDciIoVD,._25 e __iDciIoUe.ll°do__25. daLei~

1.666. ele 21 ele jaaIIo ele 1993. ob.ieli-ae.' """"" • --. com o llIIiIIIII
cIo..1à cn ........." .......e apIicàr o ale-. ele priacIpio COIIIido la Lei
ri" 1.666/93. ipIic6wl ao tipo de~ cn .rooado, j6 qge, para que •
~ • ""-a8Çlo ele olnI ele .. e ... de wIor biIlIlrico" (iDl:iIo VD,
_ 13. Lei ri" 1.666/93), lá pNCiIo qge,~ .. -..aMeIa •
......... 1ocaIiDÇIo .......4ifI iaçIe cios aavioa .
.-çIo, .pr.-Y8ÇIo e • .-....çIo cios objeloa 1Ddo
dIalnl cios .... e lI6c:Dil:. da ........
C...... • ... 6' ÍIIIpInIiW que _ __ do ....., • aalIIridade
a--..e .- a ..... e a~ de lKllIlria MpeCiatinplP.
pocIlIldo * •_-.idlndo. &IIÍIII, iIIlalitIwl o~ de 1il:iIaçIo. 0aIra
laID para til ....." ..'idacIe deomte da .........lidacIe de .......... a
priari, _ wIor • _ aIribuIdo ao objeeD da~ .-çIo, JlI.-.çIo c
.-....çIo.

"L~G:SU.Ç"O cnADA "NE~A PELA
COOftOENAçlO 01111\100I LIOIll.AllYO'~1Cll"

LEI N~ 'U42. DE 26 DE SETEMBRO DE l_

ou",. ...... o .....i upi_~o,

....o.~o.~ ....

oluadodo,. ,ullm......, 'lJCallt.doI , perdi·*' em ......, 1011 Jur/od~o aodoao1, _
_ao de muiJJIJa e ..u. a_Jdoa e _
_ ao, mo,pao/., _ doconflJCio d. ,1·
ucro, al~&IJI.aco .. Iorcu. do mu, e d~_era' provJd"'c/o,.

o PRESIDENTE DA REPOBLICA, f.co ••bar que o CODer"'O
N.cioDal decreta. eu ••DcioDO • lllUiate I.i:

Art. 16. A Autorid.de N.val pod.r' conced.r .utoriz.clo p.ra •
nmoelo ou exploraclo, DO todo ou _ parte. d. col.a. ou baD. nf.rl·
do. DO .rt. I~ de.ta lei, que tenham p....do.o domlDlo d. Unllo.

I 1~ O pedido de .utorlzaclo par••xplor.clo ou nmOClo d.var'
IIr .ntec.dido porp.dido d••utorla.clo para pe.qul.. d. colau ou
boD•.

i 5~ Nlo .er' conc.d;d•••utorla.clo p.r. reallaar operac6e. e
.tivid.de. de p••qui••, explor.clo. nmoelo ou d.moliclo • pe..o.
fI.ica ou jundica e.traueira ou a peaso. jurfdica sob control. e.troll·
piro, que também Dlo pod.rlo .er .ubcoDtr.tado. por peuo.. fl.ic••
ou jurldic.. br••i1eir••.

Art. 19. A Autorid.de N.val••0 cODceder .utoriz.clo p.r. pe•.
qui••• fixar'....u critério, prazo. par. IIU ialcio e térmiDo.

I 1~ A Autorld.d. N.v.I, • ..u critério, poder' .utoriz.r que
m.i. de um iDtere...do efetue pe.qui••• e tente. loe.lla.clo de coi...
ou ban•.

I 2~ O .utorizado • n.lizar oper.c6e. d. pe.qui•• m.Dter' a Au·
torid.de N.v.1 Inform.d. do d.llnvolvimeDto da. oper.e6e' e, em eI'

pecl.l. d. IIU' r••u1tado•••ch.do•.
Art. 20. A. coi••• e o. ba';; n ...tado., d. v.lor .rtf.tlco. de In

tere••e hi.t6rico ou arqueolólico. perm.Decerlo DO domlDio d. Unllo,
nlo ••ndo pa••lvei. de .proprl.Clo••djudlc.clo. do.Clo, ali.D.Clo di·
reta ou .tr.v6. d. licitaclo pública. e • ele. 1110 aerlo .tribuldo. v.lo
re. par. fin. de fix.clo d. paaam.Dto • cODce••lon'rlo.

Art. 21. O CODtr.to ou .to d••uto'rlzaClo de nmoelo ou expl~
Cio pode'" prever como p.pmento .0 concel.IoD'rio, r••••lv.do o di.·
po.to DO .rt. 20 d••ta lei, ill filie:

1 - .om. em dlDheiro;
11 - .oma em diDheiro, proporcioD.1 .0 v.lor d•• coi....

do. ben. que vierem •••r recuper.do.;
III - .djudic.clo d. parte do. beD' que vi.rem a .er recuo

per.do.;
IV - p.c.meDto ••er fixado di.Dte do re.ultado de remo·

Cio ou exploraClo, cODform... reer" ••tab.lecid.. p.r. fix.·
cio de p.c.m'Dto por •••i.t6Dci••••Iv.m.nto, DO que couber.

i 1~ S.rlo d.cidido. por .rbitrarem o. p.cam.nto. previ.to. no.
iDci.o. 11 e IV deite .rtico, que Dlo e.tej.m .ju.tado. em contrato ou
.cordo.

i 2~ Ress.lv.do o disposto no iDciso 111 deste .rtico, tod.. as de·
m.is coi..s ou bens desprovidos de v.lor artistico e de interesse histó·
rico ou .rqueolócico, que venh.m a ser removidos terlo sua deltin.clo
d.d. pel. Autorid.de N.val, • seu critério, ou .erlo .lieD.do., pel.
me.m. Autorid.d., em IicitaClo ou h.sta públic., tendo pnferlDci.,
preço por preço, o cODces.ioD'rio. em primeiro lucar, e o .Dtico respon
.'vel, .m aelUndo lucar.

I 3~ O v.lor d•• cois•• ou do. ban. que vlenm • aer nmovido.
poder' ..r rlS.do DO CODtr.to ou no ato de c.nc....o utn do ialcio ou
depol. do término d•• oper.coe. de remoelo.

Art. 33. Da. deci.6e. prof.rida•• no. termo. de.ta 1.1. c.bar' pe.
dldo de ncoD.ider.clo i própria Autorid.de N.val ou reclInO i ia.tiD·
cla imedl.tameDte .uperlor iquel. qu. prof.rbl • daclalo. 10m .f.lto
.u.pen.lvo.

Par'cr.fo \laico. Par. fln. do di.po.to ne.ta lal. o MiIJlatro d.
Marinh. 6 cOD.ld.r.do • ia.tlDci. fIn.l. Da ..f.ra d. AclmlDiatr1lçlo
Pllblic., par. recuno. i. deci.6e. d. Autorld.d. N.val.

L&I "- ........ JI .. JUNHO DE 1993

,.,., ••_ n. c 5 's' ,..."....._~ _.
•• $ L UC"'''''~.__p , ....
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PROJETO DE LEI N° 763, DE 1995
(Do Sr. Vilson Santini)

Dispõe sobre a assistência médica em aeronaves de vôos

canerciais de pasJiageiros.

(As COMISSÕES DE VIAçJ\O E TRANSPORTES I E DE CONSTITUI

çJ\O E JUSTIÇA E DE REDAçJ\O (ART. 54) _ ART. 24, lI)

O Congresso Nacional decreta:

An. l° Ficam, as empresas aéreas., obrigadu a manter, em vôos
comerciais de mais de uma hora de duração, a presença de um médico nas aeronaves com
caprcidade de mais de 100 (cem) prssageiros.

Parágrafo linico. O referido profissional deveri. contar com ·os
principais acessórios médicos pll"l. prestar socorro de emergência. nos limites da situaçio
de vôo.

Art. 2a Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçio.

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

JUSTIFICAÇÃO

Nio sio raros os casos em que usuários de vôos comerciais 510

· acometidos de mal súbito e outras intercorrências que necessitam de.w:n. socorro urgente.

Trmbém do ....-. em todas as regiões do pais, o trrmporte de

doentes que buscam, em outros~ QJistência i. saude mais sofisticada ou específica

para seu caso.

Muitas vezes, um medicamento na hora cena. ou alguma outra
providência médica relativrmente simples, frz com que vidas sejam salvas õu, pelo menos
minimizam u conJeqüãtcia ~~ de certos males que nIo do prontamente
usistidos.

Os pacientes em ranoçlo, por sua vez, sentirwSC-io mais seguros
com ~ presença de um médico a bordo tendo melhor alento para enfrentar sua busca de

· trllamento.

Virias outras situações poderio ser melhor equacionadas com a

presença do profissional médico nu aeronaves.

Cremos que esta providencia não onera significativamente as
empresas aéreas mas contribui muito para a segurança e o conforto dos passageiros.

Por estes motivos conc1amo a todos os nobres colegas desta Casa à

· análise e aprovaçlo do presente projeto.

Srla das sesT',i~de Ol?

'-' ~'__-.-'~~.. "'J~.

Deputrdo VILSON SANTINI

PROJETO DE LEI N° 764, DE 1995
(Do Sr. Paulo Bornhausen) ,

Isenta do Imposto sobre Produtos Industrializados

(IPI) os veIculos automóveis adquiridos por repr!! .
sentantes comerciais.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N9 104. DE 1995)

O Congresso Nacional decreta:

Art. la Ficam isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI) os automóveis de passageiros. de fabricaçio nacional. até 127 HP de potência bruta
(SAE), quando adquiridos por representantes comerciais autõnomos, para o seu trabalho
profissional.

§ 10 Fica assegurada a manutenção e utilizaçio do crédito do IPL
relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem. utilizados na
industrialização do produtos de que trata este artigo.

§ 2° O imposto incidirá nonnaImente sobre quaisquer acessórios
opcionais que nio sejam equipamentos originais do veículo adquirido.

Art. 2a A alienação do veiculo a pessoa que 010 preencha as

condições de que trata o art. la. antes do decurso .de três anos. contados da data da sua

aquisição, sujeitará o alienante ao pagamento do imposto dispensado, monetariamente
corrigido.

Art. 30 A IsençãO será reconhecida' pela Secretaria da Receita

FedeaI, medirnte prévi' verilicaçio de que o adquirente pree

nestrLei.
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Art. 4" Est.a lei entra em vigor na data da ma puOllcaçio.

produzindo oieitos 110 inicio do exercício financeiro subseqüent•.

Art. S" Revogam-se u disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

O representante comercial é uma categoria profissional qu•• por
.... atividades, necessita freqüentemente locamov.r·...

Auim como os \I1<istu • já beneficiados com a isençio do IPI na
aquiliçlo de teUS veiculOl de trabalho -. os l'CpI'esentantes comerciais autônomos exercem
atividades que exiaent freqüent•• dispendiosalocomoçio urbana. interurbana. rural.

Por serem. em geral, profissionais de poucos recursos financeiros.
a iJOIlÇIo do IPI para os veiculos destinados ao seu trabalho terá caráter social relevtnt. de
radiJlribuiçIo de renda • de estimulo ás atividad.s econômicas. em especial. nu pequeno
cidades do interior.

o art. 4- prevê que a lei produzirá efeitos no exercício seguinte 10

de lUa vigência. para nIo afetar o orçamento em curso.

Solicito o apoio dos nobres congressistu para a aprov~o dest.\
Projeto de Lei.

matenas-prim15 por acaso importados com beneficio nio poderio ser utilizados de

imediato.
o que se prelende com a modificaçio ora proposta na legislaçJo

pertinente e facultar. em tais casos. maior prazo de suspcnsio de impolitos. de forma a
garantir a lais indústrias a necessária tlexibilidade para fazerem ajustes em ~us

cronogramas de produçio

A Medida nenhum prejuizo acarreta para o fisco. pois trata-se
!iímplesmente de prorrogar o pra'zo. que tem os contribuintes para comprovar 3 utilização
nos tern1Ós legais do material importado com beneficio fiscal. e. por oulta feita. será de
grande valia para setores eco11Õmicos importantes. com grande peso na geraçlo de
emprego no pais,

SaladuS.

/
Deputado PÁULO BORNHAUSEN

Sala du Sessões. em . d. d.I9?S Conforme é do conhecimento d. Vo.... Excelências, a Caixa
Econômica Federal propicia a comercializaçio d. milhares d. unidades habitacionais. IIOVO

. ou usadu;com recursos do Fundo d. Garantia do Tempo d. Serviço· FGTS. com o maia

absoluto sucllsso. ben.ficiando famítiu d. todos os extratos d. renda da populaçio.

O presente projeto d. lei objetiva trazer novllllCl1t. o crédito
habitacional para as famíliu brasileiro, até à cluse média. gerando empr.gos •
oportunidades. desenvolvendo nosso Pais ., principalmente, restaurando ~ credibilidad. 110

Sistema Financeiro Nacional, como filar a1avancador do processo de desenvolvimento
brasileiro.

Da mesma fOI ..,ll, com 05 recursos dos depósitos da caderneta de
poupança. oriundos do Sist.ma Brasileiro de Poupança • Empréstimo - SBPE. a CEF
financia. ou já financiou, milbões d. brasileiros. estando atualmente superaplicada. numa
relaçlo aproximada d. 2,S vezes tais depósitos. em decorréncia da seu papel

desenvolvimentista nacio~ contra outros agentes financeiros que buscam o lucro
imediato, sem observar a realidade em volta, às vezes trocando posições nas suu
aplicações. como forma de iludir o poder fiscalizador do Banco Central.

PROJETO DE LEI N° 765, DE 1995
(Do Sr. Júlio Rcdeckcr)

Acrescenta parágrafo ao artigo 71 do Decreto...lei n9

37, de 18 de novembro de 1966, que "dispõe sobre o
Imposto de Importação, reorganiza 08 serviço. adua
neiroB e dá outra.· providências·. -

(As COMISSOES DE ECONOMIA, INDOSTRIA E COMl!RCIO, DE

FINAIlCAS E TRIBtl'l'AçJlo, E DE CONSTITUIçJlo E JtlSTICA

E DE REDAçAO (ART. 541. - lIRT. 24, U)

o Congrcsoo Nacional decreta.

Sala du Sessões, em d. d.I99S.

An. 111 O an_ 71 do Decret()olei ,,0 17. de IR de nov.embro -de

I%6. pUla a vigorar acrescido do seguinte §311
• renumerando-se 05 dcnws

"Art. 71.

~J- Quando o re~lme aduaneiro especial for aplicado a mercadona
d9"nada a mtegrar bem clIla detimção do l1uxo d. produçio depender
ClbJetivamente de titares nio previslvels com antecedência de peJo menos um
(I) alIO. o prazo d.finido neste anigo fica estabelecido .m 110 I11lnimo dois (2)
allOs. podendo ..r prorrogodo. a juizo da autoridade aduaneira, até o período
de cinco (5) anos."

An, 2-. Esta lei entra 'em vigor na data de sua publi~o,

I\n. JO RevoganHe u:disposiçàe5 em conlririo,

JUSTIFICAÇÃO'

o prazo de um ano para • suspendo de impellos inviabiliza o uso
de regime aduaneiro especial. em panicular o JI'trN'hocl. em sua modalidade prevista no
ano 78. inciso n. do Decreto-Iei n- 37/66. em toda,urt\l série de indústrias que sofrem a
influencia de fatores ciclicos e. por esta causa, \'eem-se impbssibililadas de fixar seus
cronogramas de produçlo com aantecedéncia exigida.

E o cuo. por exemplo. das indústriu lc!xteiS • d. calçados
Premidas por modificações nu tendenciu da moda. muitas vezes tais indústrias 5Ao
obrigadas a alterar cronol.Jl'3.ma planejado de produçio. hipólese em que insumos e

PROJETO DE LEI N° 768, DE 1995
(Da SI"' Vanessa Fclippe)

Altera o artigo 280 do Código penal e o artigo 1546

do CÓdigo Civil.

(A COMISslo DE CONSTITUIçAO E JUSTIÇA E DE REDAClo)

oCongretlO Nacioaal decreta:

out. 280 do CócIiIo PcaaI pa.- a ..a quiJI18 red8çIo:

0--, fumecer,~ ou praticar ato de comén:io de

subldacia modic:ImentllM, drops ou comIatoI em

~ com l'llCCita m6dica ou cqjo 1110 eWDda depea

. dam de~mecIic:üW.

P.a- d"çlo;de I(UIII) a 3 (tres)--.

Puápafu 6Dico, 10 ocn-é cu!poIo:

P.a- datençIo, de 2 (doU) _ aI (UIII) 8110.



Agosto de 1995 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Terça-feira 29 20061

.Pena - dctençio de 2 (dois) __ a 1 (um) ano.

nArt. 1546. O famw:êutK:o responde solidariamente

pelos cmlS e CDgaDOS do lIeU pzopostD.

Parágrafo único. O proprietário da fannácia ou drogaria,

quando ocorrer danos à saúde do usuário decorrente do

consumo de medicamentos, drogas e correlatos que

exigem prescriçlo médica, ou ainda quando fornecidos

em desacotdo com a receitA correspondente, e forem devi

das à dOllÇio, fornecimento ou venda deles sem a

obscrvincia da exigência ou em desacordo com a pres

eriçlo por puto do cstahclccimento, - arcará com as

despesas pera trltamcnto e rcabilitaçlo do referido

usuário."

JUSTIFICATIVA

Em alguns palscs estrangeiros o uso de medicamentos é garantido

pelo Estado como direito de cidadania. No Brasil, a venda de remédios 1nlnsformou

ao em puro comércio, como se fosse uma mercadoria comum que o comerciante busca

vender o múimo possível pera aumentar seus lucros.

É inadmissível que se aplique aos medicamentos as regras de puro

comércio; a relaçio de consumo de remédios independentemente da forma de sua

fàbricaçlo - é eivada de riscos, portanto seu consumo deve ser critcriosamcnte avalia

do pelo prescritor e muito bem CDtendida pelo paciente - o consumidor.

. Portanto, PApel fundamCDtal exerce o farmacêutico, especialmente

om pallJeS 0Dde a qualidade da prescriçlo nlo é satisfatória, onde o sistema de regu

laçlo e ()()QtroIede medicamentos é precário, onde o acesso aos serviços de saúde é

prOcarlisinio e ondC a automcdicllçlo é al1amente praticada pela populaçio.

A legis1açlo sanitária, no que se refere à.dispenll&Çlo de medi

caçIo, é 1IOICDemCDte d_pcitada cotidianamente em todos os pontos do País. A1J

fàrmáciu e drogarias vendem, a qualquer um e de qualquer llIlIIlCira, todos os medi·

camentos disponlvcis no mercado, inclusive psicotrópicos, da forma mais danosa

posslvel ao paciente. Seu único obj~vo é o lucro.

A fiscalizaçlo sanitária p&reCC nIo dar conta de fazer valer a lei e

Sll&ll penas sIo brandas a ponto de nIo preocup&C os infratores.

Queremos~ este projeto, que o medicamento seja tratado de

forma mais séria e responsável por aqueles que tem a funçlo de dispensar medica

mentos ao público - os farmacêuticos e os doilos de drogarÍas.

Por entender que é urgente uma racionalizaçio no consumo de

medicamentos no pals e que nlo é possível a permanência da impunidade nesse

importante setor da Saúde Pública é que contamos como apoio dos colegas Deputados

desta Casa ÍJani aprovaçlo desta proposta.

~~~~~p
Daputada F.da~;;g?;lt7Jí11~

"\.EGISlAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLAllVOS.c'OI"

DECRETO-LEI N? 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940 (*)

Código Penal.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. ISO da
Constituiçlo, decreta a seguinte Lei:

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

PARTE EsPEOAL (*)

.....................................--- .
TiTULO VIII

DOS CRIMES CONTRA A INCOLUMIDADE
PÚBLICA

CAPiTULO 111
DOS CRIMES CONTRA A SAÚDE PÚBLICA

........................................- -_ .
An. 280. Fornecer substlneia medicinal em desacordo com receita médica:
Pena - detençlo, de I (um) a 3 (três) lIDOS, ou multa.

ModoJIdade cuI......

Parágrafo único. Se o crime é culposo:
Pena - detençlo, de 2 (dois) meses a I (um) ano.

An.281. (Rtn'ogodo pelo Lei n! 6.368, tk 2/-/()"/976.)
• A úi n! 6.36&. de 2/ de outubro de 1976. kixocl~..., lMdida de pt'fYfttçID.,.,.

prumo ao ,rdjico Urd,a f! wo indevido ih JUbnlncias tlltOtptCtrl";f ou qw dtttnf'filfflft .ptllo
dlnciJI fúiCQ ou m(quiCtl.

Código Civil

LEIN? 3.071, DE I? DE JANEIRO DE 1916 (*)

Código Civil.

TITULO VIII
DA LIQUIDAÇÃO DAS OBRIGAçõES

.CAPITuLO li

DA LIQUIDAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES RESULTANTES
DE ATOS ILfCITOS

An. 1.545. Os médicos, cirurgiões, farmacluticos, paneiru e dentista do obrl.a·
dos a ..tisfazer o dano, sempre que da imJ)llJd!ncia, DCIÜI!Dcia, ou imperícia; em
atos profissionais, resultar morte, inabilitaçio de servir. ou ferimento.

An. 1.546. O rarmaceutico responde solidariomente pelos erros e cnpnos do seu
preposto. .

• Vide -no 1.511./11.
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Art. 1.547. A indeDizaçio por injúrta ou calúnia comistirá na repuaçio do da
no que delas resuJte 10 ofendido.

Parágrafo úJÜco. Se este RIo puder provar prejuízo material. _-Ihe.á o ofen.
sor o dobro da multa DO lP'llU miximo da pena criminal respeetiva (an. I.SSO).

...........................................................................................:.,.- ;::.:::~..
........... _-- .

TtnlLOII

CAPI11JLOI

Dos DDtEmlS E DEvmw'INDIVIDVAIS E Coumvos

de 1995.

PROJETO DE LEI N° 769, DE 1995
(Da SI" Vanessa Felippe)

Revoga o artigo 35 do Código de Processo Penal.

(A COMISsAo DE CONSTITUIçAO E JUSTIÇA E DE REDAçAO)

F... nMJIICIo o art. 3S do CPP que diz:

•Â mulher CIIIda uJo podIrí exercer ° din:ilo do queil<a .....
~ do lIIIIido, uivo quaodo CIliwI" doIe aepwada OU

quando a queixa for CIlOlIra ele.
Parisnfo ÚIIiCO. Se o mmdo ......°....-...-. °juiz poderá
1UJlCÍ-Io·"

JUSTIFICATIVA

Com a pnlIIlII/pçIo da CGIIIIiluiçIo FocIonI de 1911, lIraYÓI doo .... 3·. IV. S·.
I e 226, § S· o referido arIieo foi mvpdo.

0_rllllll'ihrion" -1IiIar:-oi,. _- ÍIlVIIidII' qaaIqIa- díIploilivo
- COIIIrÍIiO - ...... li faz -moal'CllllllÇlo do art. 3S do CPP - J*'Il qIII doiu de.
do diIoCódiFtaI.......-.

Na príIioa, o artiso 3S uJo _ IDIÍI eficácia, ou lOja, tanto a juotiça quam..
JlIÓIlIÍIIUloridade policial já uJo c::IÍI'ID .... o ....cumprimcnIo.

Para -. COIIIImOI com o apoio doo CoIqpoo Depuladoo desta~ para
"IJIOVI9io desta propoolI.

Sala doo.-lla, _ i de Of

.~~..y.....x·lrl',/)
V FJ:LIPPE (
DEPUTADA I'EDERAL

"I.EGISLAçlo CITADA ANEXAOA PELA
COORDENAÇlo DE EStuDOS LEGISLATlVOS-C.OI"

CONSTITUIÇÃO
REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

TITuLo I
Dos PRlNclrlOS FUNDAMENTAIS

Art. 3.· Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:
I - construir uma sociedade livre. justa e solidária;
11-.prantir o desenvolvimento nacional;
m- erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais •

e re8ionais~

. IV - promover o bem de lOdos, sem prcconceítos de origem. raça, sexo, cor.
idade e quaisquer oul... formas de discrimilllçio.

Art. 5.. Todos do iguais perantea lei, semdistinçIo de qualquer natura.a, prantin
tlo-te_ brasileiros e _ estJaIlzejros raidenla 110 PaIJ a invioIabllidade do direito
à vida; j liberdade, à iguaidade, à seBUJ&llÇ& e à propriedade, IlOl tamoIlCpÍIlla:

.1 - homens e mulhen:s do iguais em cIireiIoI e obripçlles, IlOl _ desta
COIIIlItuiçlo;

TITtJLO VIII
DA OllDnc Socw.

CAPlm.oVII

DA F"MII.IA. DA CRIANÇA. 00 AJ)Of.Fsc"~'ffiF. DO (nos<>

Art. 226. A r.,milia. base'ela sociedade. tcm especial proteção do Estado.
§ I." O casamento é civil e gratuila a i:clcbraçilo.
§ 2.' O casamento religioso tem efeito civil. oos lermos da lei.

§ 3.' Para efeito da protcçJo do Estado. é reconhecida a unillo estável entre o
homem e a mulher como entidade familiar. devendo a lei facilitar sua convers.'lo em
casc1mento.

§ ~.' Entende·se. também. como entidade familiar a comunidade formada pcr
qualquer dos pais e seus descendentes.

§ S.' Os direitos e deveres referentes à socied",1c conjug.11 s1lo esercidos igual.
mente pelo homem e pela mulher.

§ 6.' O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. após prévia separa
çãojudicial pcr mais de um ano oos calOS c''<)IreSSOS em lei. ou comPfO\'Ida seperação
de r.'10 pcr llIais de dois anos. .

§ 7.' Fundado nos princlpiosda dignidadc da pessoa humanaeda paternidade
respcnsãvel. o planejamento familiar é livre decido do casal. compeliado ao Estado
propiciar recursos educacionais e cicnúllcos para o c',erclcio desse direito. vedada
qualquer forma coercitiva pcr parte de instituõçlles oficiais ou privadas.

§ 8.' O Estado assegurará a assistência oi r.,milia na pessoa de cada um dos que
a integram. criando mccanismoc para coibir a "iolência no âmbito de suas relaÇÕes.
.......................................................................................

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

DECRETO-LEI N! 3.689, DE 3 DE OUTUBRO DE 1941

Código tk PrtJcuso Penal.

LIVRO I

Do PROCESSO EM GERAL

TITULO III
DA AÇÃo..PENAL

Art. 35. A mulher casada nio poderá exercer o direito de queixa sem COQsentimen.
to do marido. salvo quando estiver dele separada ou quando a queixa for cOlllra ele.

Parágrafo único. Se o marido recuur o consentimento. o juiz poderá supri-lo.
• Vide ui n! 4.121. de 17 de tllono tk 1962. $Obn tlsituDflojuridktl da mulher CUIda.

.................................................................. ~ .. ~~.~~ .

.~ ~ .

PROJETO DE LEI N° 772, DE 1995
(Do Sr. Marconi PeriUo)

Torna obrigatórill a impressão nas embalagens de prod~

tos comestí.veis do í.ndice de gordura e di outras pr.2.
vidências. .

(As COMISSOES DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E

MINORIAS I E DE CONSTITUIçAo E JUSTIÇA E DE REDAçAo (ART.

54) _ ART. 24. Ir)
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o Congresso Nacional decreta:

Artigo l°. As embalagens comerciais de produtos
alimenticios deverão conter o índice de gordura dos alimentos
impresso nos rótulos.

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

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

JUSTIFICAÇÃO

Esta proposta visa informar aos consumidores
acerca das substâncias alimentares que ingerem, particularinente
quanto àquelas propensas a aumentar o uivei de colesterol
responsável pelas cardiopatias.

Vale lembrar as recomendações da Inter-Society
Comission ou Heart Disease Resources para as indústrias
alimentares tornar disponiveis informações aos consumidores
acerca de carnes mais magras, sobre reduções em gordura
saturada, colesterol e calorias nas carnes preparadas, nos produtos
de laticínios, sobremesas congeladas e nos produtos de padaria e
sobe as variações e diminuições no teor de colesterol e gordura
saturada na margarina, banha, maionese, molho de sall).da e óleo.

Assim, firmados no terreno das competências
constitucionais no Art. 24, inciso xm, convidamos os ilustres
membros do Congresso Nacional a acolherem esta iniciativa.

Sala das Sessões, em J1; t

Deputado MARCONI PERILLO

"LEGISLAçl0 CITA04 .lNEXAll4 PELA •
COORDENAÇl0 DE ES1\JDOS LEGlILA'IlVOS.c:.or

CONSTITUIÇÃO
REPúBIJCA FEDERATIVA DO BRJlSD.,

1988
.........................................................................

TInJLo 111

CAPlruLolI

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

Art. 24. Compete à União, aos Estados eao Distrito FedeI31 legislarconcorrentemen
te scbre:

I - direito tributârio, fillllllCl:iro, pelÚteneiário, ecoDÕmiCO e UJbenIstico;

11 - orçamento;
III - juntas comerciais;
IV - CUSIaS dos serviços forenses;
V - produçlo e consumo;
VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservaçlo da~ defesa do solo e

dos recursos naturais, proteçlo do meio ambiente e conuoIc da poIuiçIo;
VII-proleçIoaopatrllllÔllÍo histórico, cultural, artlstico, tmfstialepiagIstico;
vm - raponsabilidade por dano ao meio ambiente, ao coosurnidor, • bens e

diJeitoll de valor artlstico, estético, hislórico, IUrlstico e pIisqIslico;

IX - cducaçIo, cultura, ell5Íno edesporto;

X - criaçIo, funcionamelllO eprocesso do juizado de pequeuas-:
XI - procedimentoll em mall!ria proc:eauaI;
XII - previdência social, proteçIo e defesa da aaúde;
XIII- assist!ncia jurldica edefenIoria pública;

XIV - proteçIo e integraçIo IOCÍlII das pessoes portadoras de defici!ncia;

XV - proteçlo à inflncia e àjuventude;

XVI-OIp1ÚZllÇIo, prutias, diJeitos e cIevcres das policias civis.
§ \.0 No Imbito da q;s1açlo COIICOlrtOlte. a compet!ncia da UniJo IirlÚtar-se

á a estabelecer lIOI1lIllS cerais.
§ 2.· A competência da UniJo para legislar scbre normas gerais nlo exclui a

competéncia suplementar dos Eslados.
§ 3.· Inexistindo lei federallObre normas gerais, os Estados exercerlo a com

peténcia legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.
§ 4.· Á superveniéncia de lei fedel31 sobre nomw gerais suspende a eficácia

da lei estadual, no que lhe for contrário.

PROJETO DE LEI N!! 773, DE 1995
(Do Sr. Marcol)i Perillo)

Dispõe sobre a criação de Conselho Social junto às
Universidades Federais e dá outras providências.

(ÃS alMISSilE5 DE.EDlJCAC/b, CULTIJRA E DESPOlITO; E DE cctlsrlllJIÇ!fD

E JUSTICA E DE lUillAÇ!fD(ART.S4,RI) - ART.24, II)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1°. A avaliaçllo externa nas universidades federais
dar-se-á mediante a organizaçllo, em cada instituiçllo, de Conselho
Social de natureza autônoma e caráter consultivo.

Parágrafo único. Compete ao Conselho Social previsto
neste artigo:

I - propor rumos para as políticas de ensino, pesquisa e
extensllo das respectivas universidades públicas fedei-ais;

. II - remeter propostas e avaliações aos demais órglIos
colegiados das universidades e órgllos competentes quanto ao ensino
superior em cada Estado.

m - avaliar no interesse público o desempenho
quantitativo e qualitativo das universidades no que se refere ao
ensino, pesquisa e extenslIo, e também 110 que se refere à gestIo~
recursos financeiros tendo, para tanto, poderes de auditoria;

IV - 110 cumprimento de suas atribuições, o Conselho
Social deverá ter umaComisstIo Executiva com Regimento Interno.

Art. 2°. Terá assegmado o direito à participaçlo no
Conselho Social:

I - um representante da administraçIo de cada
universidade federal;

II - Secretário de Estado ou representantes, responsáveis
pela Educaçllo, Cietlcia e Tecnologia, CulturaePlanejamento;

m-representante do Conselho Estadnal de Educação;

IV - Delegacia Regional do Ministério da Educação;

V - representante dos partidos políticos com assento na
Assembléia Legislativa;

VI- um representante de entidade estadual que congregue
os secretários de educação municipais;

VII - representantes das agencias oficiais de fomento à
pesquisa com atuaçllo no respectivo Estado, um por entidade;
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vm - representantes das Federações do Comércio,
Indústria eAgricultura com atuaçlIo DO Estado;

IX - representantes de centrais sindicais nacionais com
atuaçIo no Estado;

x - representantes das entidades de docentes e de
funcionários da respectiva instituiçlo e da entidade estadual de
estudantes de ensino superior;

XI - representantes de entidades nacionais de caráter
cientifico com representaçllo DO Estado.

Art. 3°. O Conselho Social deverá reunir-se mediante
COIlVOCaçllo pelo representante da administraçlIo da universidade
federa1, em·até 6 (seis) meses da publicaçllo desta lei, devendo entlo
definir suas nonnas de funcionamento.

Art. 4°. O Conselho Social terá caráter coosuItivo,
devendo reunir-se DO minimo uma vez ao ano.

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

Art. 6°. Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

Esta JXUIlOSla ma incRmerur a participIÇID social JI() proc:esso de
avaliaçlo e execuçIo das pollticas públicas para as instituições ilderais de ensino
superior.

Em pesquisa diwlgada pelo JomaI da USP (Universidade de SIo
Paulo), o mais ambicionado centro de estudo superior do PaIs, por sua projeçIo e
recoobecida qualidade de fonnaçlIo, registrou.se elevado óxlicie de abmdooo de
a1U11OS dos curllOS em que estavam matriculados.

Diz literalmente o periódico: "nem mesmo o maicr e mais
conceituado centro de ensino e pesquisa do Pais eslá livre desse limtasma
naciooa1, a evasIo escolar. No decorrer da matéria o jomal aponta altos índices
de evasIo DOS CIII'SOS de licenciatura devido à desvalorimção da profisslo de
professor, mas também não deixa de dizer que proporções lIS5U5ladoras de
afastamentos têm se dado também - por exemplo -, na ECA (Escola de
Comunicações e Arte), lugar onde já se formaram os grandes nomes da imprensa
nacional. Não é o fato de ser mna escola superior gratuita e de renome que deixa
de ler a presença desse fenômeno nacional no quadro da educaçio brasiIeiJa.

Como foi feito na USP, não temos dúvidas de que a evasIo de
ensino superior no Brasil seria significativa em qualquer pesquisa feita nas
universidades indistintamente. Há dados estalisticos que dizem 'que menos de
6O"Á> (número redondo) dos univrnitários que se matriculam no ensino superior
tenninam o curso. E o universo dos que chegam ao curso superior no Brnsil é em
tomo de 4% da população apenas.

Tudo isso reflete o teor da polltica educaciooaI vigeme JI() Pais, o
grau de recessão ecooêmico-financeira que atinge a popuIaçio, o desprestigio e
pouca perspectiva de mercado de trabalho para profissionais de nlvel superior e 
em suma -, a inversão de valores presente na pessoa humana, dentro da
sociedade onde vivemos. .

Esta proposta ma incrementar a democrática participaçIo da
sociedade na definição das pollticas para as instituições universitárias federais,
provocando aunião de forças na viabilizaçio do ensino acadêmico para todos os
estudantes, considerando que a evaslio escolar é um "fantasma" que precisa ser
expulso da vida nacional.

Assim, firmados no terreno das competências coostitucionais JI()

Art. 206, inciso VI, convidamos os ilustIes membros do Congresso NaciooaI a
acolherem esta iniciativa.

"LEGISLAçlo CITA0" lNEXAO" PELA
COOROENlçlo DE EST\JDOS LEGISLATlVOS.c.DI"

CONSTITUIÇÃO
1988

...........................-_ ~ .

Tlru1DVIlI

DA O1mDl Socw.
...........................................................................................

CAPinJl.om

Ar!. 205. A edUCIçlo. direito de todOl e dever do 1!IIIiIo'e di ralllllIa Md pro-.
movida e incentivada com a colaboraçlo da aoQedade. YiIHdo ao p1~ desell
volvimento da pessoa, leU preparo pua o exm;lcio de cídadalIia e_ qulifie:a
çIo para o trabalho.
Ar!. 206. Oensino será miniJtnldocom baIe..,.....~:

1- ipaldade de CllIIdiçOes para oace.o epamMfDcIa lIA acoIa;

n- Iibenlade de aprender, ensinar, JleIlIII*redIwI,pr opeaamcalO. aarte
eosaber; , .

m- plwalismo de idéiae de COIICeJIÇlleI~ e coexill!ncia de ins
tilUiçlles p6b1icas epri\'lIda5 de ensino;

IV- JIlIIUidade do ensino p6b1ico em~_ oIIcWI:
V - valorizaçlo doe profIssionais do emino. pranlido. na ror- da lei, plano

de cmeira para o maaillério p6b1ico. com piJosalarial proIiaionll e incre-exciII
sívamente por concurso público de provas e tltulOl. ISIeJUrado rqiIIIejarldlco 6Itii:o
para todas as instltuiçiles mantidas pela Unilo; .

VI - sestIo dernocnitica do ensino públieQ. na RlnM da lei;
VII - prantia de padrIo de qllllidade.

··········· ······..·..·····..·..·····..······f·· ··· · .
.''' __ "'."-0-'··· _ _ __ ~ .

PROJETO DE LEI ND 775, DE 1995
(Do Sr. Carlos Cardinal)

Determina a inclusão no tempo de .•erviço do. integran
tes do Hagi.stério, pua fina de a,poaenta.doria, do' pe
ríodo em que exerceram carqo de Slecretário de Educação

nos E.tad~s ou Municípios.

(As COMISSOES DE EDUCAC1O, CULTUf' E DESPORTO f DE SEGU

RIDADE SOCIAL E FWLIAf DE FINANÇAS E TRIBO'rAçXO (AIlT.

541, E DE CON ----'rIÇA E DE REDACXO (ART.

541 - ART. 24, 111

o CONGRESSO IlACIONAL decreta.,

Art. l~ t a.saegura.do aoe integrantee do llegietériO a.

iIlClueão. para fina de apoaenta.dorla, do tempo de servi

ço preeta.do na qualidade de Secret!irtq de Educação dàe Eet,!

doe ou lIlunic!pioe.-

Art. 21 Para oe fina do 'arf;illO antarior, o profee.or

&pre.entará, ao 6rgão coçetante, certiW':re1&tiva &O alu

dido tempo de eerviço, que eará.1,,:"~a-Cco;pl1ta40pa.-

ra :t:inB de apoeentadoria.

Art. 3~ O Poder E:pcuti:ro~ .QUVido o IIinietério da Ed;1!;

cação e do Deaporto, regulamll~ e.ta lei no prazo de aa.!

lIen'tia dia.
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Art. 41 ':lata lei ftltta _ v1lOr na data da .,. publ1-

caçÃo.

Art. 51 Ru06U>-•• IUI di.po.iÇõe. em contrário.

SJ!ola dlUl Se••õe. ,ao.

JUSTI:PICAçlo

Há, em todo o pú., CIUIO. em que integrante. do !iagi.!.

terio .xerceram cargo de S.cretário de Educação doe Z.tado.

ou llunic!pio., não pod.ndo computar .... t.mpo de .erviço

para tina de apo.entadoria.

oni, COIID Be trata de tempo d•••rviço pÚblico,.xerc!

do na. área da EdUDaçÃO, teao. para nó. > que deft ser COMid!.

rado para tine de apo••ntadoria.

Trat&-ee de medida de ;jUlltiça, e que .6 poda .er con 

.ub.tanoiada por int.rmádio de diploma lesal, tal Coa0 previ

a propo.ição.

Por i ••o, e.paramo.. que a iniciativa venha a merecer 

acolhimento. denndo a matéria eer regulamentada pelo Poder

EDcutivo, com audiência do K1ni.tério da Educação e do De!.

porto.

Sala dae Seeeõ..,a08 f ~ r/'P
Deputado C.&llWS CARDIJUL

PROJETO DE LEI N!! 778, DE 1995
(Do Sr. Mendonça Filho)

Estabelece a obrigatoriedade de contrato específico prévio
ou sãicitação escrita para os serviços prest.ados por .el0
de 1Iiefonia ou qualquer outro sistema de telecoJllunicações.

O\S lXNI55CE5 IE JJI3FE5A 00 aHllJIIIXR. M'lIO N1BIENll! E MlIIRIAS; DE

CIe«:IA E 'ICOOLOGIA. OHIiI~ E I~ICA; E DE <XHmTIJICNl E
JlSTICA E DE REDAC!\O(AKI'.54.RIJ ••_.. II)

o CongtesSO Nacional decreta:

Ar!. Ii Os serviços presbldos por meio de telefunia~ que\quer
outro sistema de telec:omunicaçlles. somente poderio O« cobndos quando houver sido
firmIdo, previamcnte, contralXl especifico entre u pllrtelI OU e .... presleçIo houver
sido solicilJlda porescrito pelo COlIJllIIIidor.

, l'Iripfil Único: O issinente da linha teIemnica nIo podrri, na
.... contra/lIÇIo junto. concessioniria de 'telecomunicaçlles, ser obrigado a aderir aos
serviços a Que se refere c.,a~ artillO.

Ar!. 2" Esta lei entra em vi... na daIade ....publicaçlo

Ar!. 31 Revogam.se u disposiçlles em conlIário

JUSTIFICAÇÃO

A Sociedade brasilciIa cotá a clamar contra a vcrdlldcira
espoli~ que se tem realizado allavá das denominada "Iinhu 900". tipo "teleteen",
"disk fama', "diskamizade", "diskpaquera";etc..

Fanúlils,~ órgIos da adminístlaçlo pública e ou1IBS
entidades t!m sido obripdos a pegar _ te1efllnicas astronômicas em virtude da
utjlizaçio deaes "serviços" por peuoa nIo autori2adas a fazi-lo, como empregados,
incluindo os domésticos, servidores públicos, hóspedes, visitantes, etc..

Tal situaçlo tem provocado o ripido enriquecimento de alguns
inescrupulosos, com a conivência das empresas concessionirias de telecomunicações.

O Projeto de Lei que ora apresentamos pretende por um fim a este
estJIdo de coisas. Com ele, estabelecemoo a necessidade de contraio prévio especifico
finnado entre u partes pera poder haver a colnnça pelos serviços, ou, ao menos, a
solicitaçlo por escrito do consumidor pera a sua prestaçio.

Por estes motivos, esperemos contar com o apoio de todos OS

iluslreS Parlamentares JlIl'a a aprovaçlo de nosso Projeto.

~1
Sala das Sessões, em ' de agosto de 1995

-~
PROJETO DE LEI N!! 779, DE 1995

(Do Sr. Couraci Sobrinho)

Eleva as penas previstas para o crime de receptação: m.E,
dificando o artigo 180 do Decreto-lei n9 i. 848, de 7 de
dezellbro de 1940 - Código Penal.

(li. COMISSÃO DE CONSTITUI CÃO E JUSTICA E DE REDAÇ}l.O)

Att. I' O ltIiBo 110 do C6dlIo PllIlII- DecnlloLti ri' 2.143 de 07
do dezembro de 1940 p.-a I vigorar CDIIII oqplimo 1!ltraçIo:

Att. 180 .

Pcua - nduIIo de 4 (quotro) a lO (dez) _ e lDJila.

JUlC!1l'TAÇÃO CULPOSA

I l' _ _ , .

r..a_detençIo ..6 (1Cà)'- a2 (doiI) lIIIlI elllUba.
§ '}."- :_ : __ .

'I 3' -..~~ _ ..

14"' · : ·..· : .

Pcua - nduIIo, c1e4-(",*,,). 10 (dez) allOIe lIIIIta.

JUS'J1RCAÇÃO

Recoplador é e~ que adquire, recebe ou ocuIts, em proveito
próprio, coiJa que. abe ....." objetos de crime ou influir para que tcroeiro, de boa fé, a
adquira, recebe ou oculte.

~ a rcccptsçIo se opera pelo recel>iITlC11to de coisas que

foram objetos de rnubo ou furto.

No atual momento em que vivemos, em que as diliculdsd..

ocon6micu do pais influem dimsmonte no bolso da popuIaçio, .... figura delituosa

adquire~ fimdsmaIIaI devido ao número de infiingência de que é alvo,
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AJ dificuldades pessoais aliadas à situação de miserabilidade de
grande parte da populaçio, induz pessoas de caráter fraco e já propensas ao crime a

extravasar as. dificuldades e frustrações individuais sob a forma fillto~ roubo ou latrocínio.

Outro fator de grande importânci~ que: representa muitas vezes a

diferença que faz pender o fiel da balança para a prática do crime é a receptação e o

tratamento benevolente que lhe foi dispensado pelo legislador penal.

Isto porque, na situação de violência e desrespeito aos bens e

patrimônio das pessoas em que vivemos. a existência de individuas que adquirem bens

subtraídos de terceiros. sem maiores obstáculos confere um cunho de certeza e rapidez
para as transações do criminoso.

Nio será por demais dizer que a situação descrita criou um

verdadeiro "mercado consumidor de bMs oriundos de crimes de subtração" e que para

certos tipos de produtos. v.g. automóvel. a subtração é feita inumeras vezes mediante
encomenda do receptador que especifica marca., modelo. cor de veículo a ser "adquirido" ...

Outra razã~ que lu"'~:~"'llI a modificação que postulamos ê que.
servindo-se da proteç~ ~».;,.u ~: que co !!tenor é titular. v g. Código do Menor e do

Adolescente. os criminosos instigam esses inimputáveis a subtrair mediante roubo. furto e

até latrocinio o bem que posterionnente lhes sio entregues para "revenda".

Além de impedir a aplicaçlo da lei, .... cumportameDlo inceIItiva
o que o menor. nonnalmente carente e desorientado. se inicie na senda de cnmmandade.

Por estas razões parece-nos inadiiveI que ao CIlobeIeça um

gravame mais acentuado para os p"ÚcanI.. do delito de receptaçIo.

SaladasSes!lÕeS,em",~ ~ de 1995. J

.. t \:: - /1
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"LEGISLAçAo CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇAo DE ESTUDOS LEGISLAllVOS.coDI"

DECRETO-LEI N~ 2.848, DE' DE DEZEMBRO DE 19~

Código Penal.

..................................................................................-..
PARTE EsPECIAL

............................: .

TiTULO 11

DOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO

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

CApiTULO VII

DA RECEPTAÇÃO

R...plJlçio
Art. 180. Adquirir, receber ou ocultar. em proveito próprio ou alheio, coisa que

sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa..Cé, jl adquira, receba ou
oculte: .

Pena - ·recltUlo. de 1 (um) a 4 (quatro) anOi. e mulla.

• Art;,o tItI'] mMçlO.""..",.,. La li" 2.$05, ,. 11 dt jllllllo dt 19.15.

ReceplJlçio ca'_
i I! Adquirir OU receber colsaque. por lua natureza ou pela desproporçio entre o

vmor e o preço, ou pela condiçlo de Quem a oferece, deve presumir..se obtida por meio
criminoso: .

Pena - detençio. de , (um) mb a , (um) ano. ou multa. ou ambas as penas.
t 2~ A receplll;lo é punível, ainda que desconhecido ou isento~na o autor do

crime de que proveio a coisa.
f 3~ No caso do § I!, se o criminoso é primário pode o juiz. tendo em considera

çlo as circunstlncíl5, deixar de aplicar a pena. No caso de receptação dolosa, cabe o
disposto no I 2~ do an. ISS.

• I J" com "'10 ./tNffi"~ui " .. 2.505. de 11 d~ junho tk 19J5.

§ 4? No caso dos bens e instalações do patrimõnio da União, Estado, Município,
empresa concession6.ria de serviços públicos ou sociedade de economia mista adquiridos
dolosamente:

Pena - reclusio, de I (um) a S (cinco) anos, e multa.

• § 4" Qcmc~nttHio~IQÚi II.e5.J46, dt J tk IItJ~mbrod~ 1967.

PROJETO DE LEI N° 786, DE 1995
(Do Sr. Ezidio Pinheiro)

Revoga dispositivos da Lei n9 4 .. 771; de 15 de set~

de 1965 - Código Florestal ..

IM COM!SSOES DE DEFESA DO CONSUM!DOR, MEIO AMBIENTE E

MINORIAS, DE FINANÇAS E TR!BUTAÇ1\o, E DE CONSTITUIÇl\O

E JUSTIÇA E DE REDAÇM - ART. 24. U)

M. 18 - Fica rwogado O arl045 de Lel4.771 de 15 de setembro de 1985. que
inatiltiu O CócIgo FIoresIal BruiIeiro.

M. 'Z' - EU Lei enra em lligor na dIIla de_ plMcaçIo.

M. 3" - Revogam.se .s clsposIç6es em comirIo.

JUSTIFJCA11VA

A Lei ri' 4.771 que inIlIlIiu O CócIgo FlcnIlaI~ O
___ de~ • mecIdu 1egIis. de 00i1bmidllde 00iIl O

pr8'o'isIo no capRuIo VI. M. 22S de COnIIIlliçIo F...... de ..--- O maio
.mbIenIe, lMm 00iIl0 e. .-.- IlIIIlnIs do BrMll PcriIlI. O M.·lf5 de Lei
em queslIo. COIIlIllI WlI pnde erro na _ lnIençIo de ..--- O maio
.mbIenIe. Pois ea-se. por plltnlIlro. a obrigItorIeclII do "Res;tlro de
~·no lIlItiIulo Brasileilo do u.lo ....,...... • de. R-.- NaIuais

~s - IBNM, para o peite • .- de seu SlPpemII'to de trabIIlo.
~ quli a irtençlo de regIIlrar u ~. nIo Inibe ou prolbe
e. proprieI6rioa de pmIIcar.~ irancIonaI. lIIoa pracIat6IIoa .. lclrM
lIItiYU ou a6lIcas. hJ ccRr*Io.... macIdIl ...-.&t ao pllplllbflrio do
~ 1egIIado•• concIçIo de CClllIIIa"... por cIaaiIotonnrooIO...
da cIepredIlQIo nu lIcnslaa naIIvu que~ prategIr.

Em MgtnIo.~ o .agaro de peIIIIIdIIcIe ....... no
~ 3" do M. 045, que ........ peIIIIIdIIcIe de .. 3 _ de dalenoiO ao
proprMliIIio do eqlipMIerto "nIo~ noI~ lncIapendeI.lIl1111a
deste ....ou. praIIcando alo predlt6rf0 ao maio amIl*Ite.

O CócIgo F10reIlaI Brasileiro lem no -.. bojo, o
~o da mecIdIl. l"MlI\Ilvu •• solntudo, purillvas _ ckIIldloa
que nIo respeiIar.m e. c:riIéric.~ em Lei. No .......0. o
referido CócI(Io 11I0 aterta .0 inci80 VI do~ 18 do M. 22S de
ConItiIIiçIo Federal. que cIarH de nac.eldede dIltemina • proIIidInc:ia de
medida a Im de • PROMOVER A EDI.JCAÇ,I.O AMBIENTAI. EM TODOS OS
NivEIS DE ENSINO E A CONSCIENnz,t,ç,I,O PúBLICA PARA A
PRESERVAÇAO DO MEIO MeIENT'E •

Assim.....f1rma-.. que a inIençio do art.045 da ciIadlI Lei
eatá enando na 1.uIIYa da iribir 0.- de~ 00iIl0i~ da
lrabeIIo • ealIIbeIecendo 1*.... ae. ..,. proprieIjrie. que 11I0
~ com o tlsposto nos pwáJJ"afoa 18 • 'Z' do .-ligo em CIU"IIo. Se a
lQIenslo ,da~ u tIcnItas naIIvu ou exóIlcas de~
peIlIIMeIU. erdo o art. 045 'inócuo. pois O proprieIjrio do~
poda pnlicar ato predlt6rf0 independarUmerte de ESTAR OU NAo
cunprindo 00iIl0 cisposto no ll*lCionado Migo. E, se. _ inIençio' da
...-vw a. 1IoresIas nalivu do pais, solntudo com medIdu resutINu e
purillvas o C6c1go Florestais Brasileiro. faz nllito bem • basta IscaIzannoa
para que Aja cunprido ostI~ que este~. Pois. naim.
ceIIlIJMrh prctegando -.1oreItas • o meio 1IIWiert. em que
vivemos, mesmo que o nosso CócIgo F10restaI nIo atente para • ecb:açIo
ambienlaI púbica.

O C6cIgo FIorastaI estabelecetI~ nos artigoa 'Z'.
3".58.12. 15.20. 2fl. 27. 30. 31. 32. 38. 37, IMS 8OlnIUdo no Migo 35 que
corUn1lIa inIençio que trsb o.-llgo 045 da Lei em queslIo.

O~ Projalo de Lei que ora .. prop6e que ..
apreciado • votado peio eorv- Nec:lonel, tem • clant inte!IÇlo da corriIIir
o em! que COlllIW o Migo 045 e __~, para que. NAo r..ws lIIjam
penaIadoa qustamenle. ckIIldloa brulIeIroa. solntudo. e. mlIww da
~~ nnis que, ~.pen.rDrnsilte de terwm ou ••
~ 00iIl0~ de lrabeIIo do e. que mais preMvam hoje.
.......naIIvu daete pais. E.~ também, acabar com .!IlbID;Io.
o cbpeldoao • lu"ocriIIco ..- • regIsIro do~ que ..
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"LEGISLAçlo CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇlo OE ESTUDOS LEGISLATTVOS-C.DI"

CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDERArIVIl DO BRASIL

1988

TITuLo VIII
DA ORDEM SocIAL

CAP)1H.oVI

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambientc ecologicamente equilibrado. bem de
uso comum ~~ JlO"o cessencial iJ sadia 9wilidadc de \'ida. impondo-se ao podcr públi
co c à colctmdade o de"cr de defende-lo c prese,,'iJ-lo para as presenles c futuras
gerações,

§ l.tI Para assegurar H efetividade desse dircilo. incumbe ao poder p{lbJico
I - prcscrvnr c restaurar os processos ecológicos essenciais c pl1l\'cr o manejo

::cológico das espécies c ecossistemas:

li - prese"'ar a dil'ersidadc c a intcgridade do patrimõnio genélico do Pais c
fiscalizar as entidades dedIcadas à pesquisa c manipulaçilo de malerial genélieo:

JII - definir. em lodas as unidades da Fcdcraç~o. esp.'lÇos lerritoriais e seus
componentcs a serem especialmenle protegidos. sendo a alteraç~o c a supress1lo per
mitidas somente alm'és de lei. \'edada qualquer utili7.açl\o que compromela a integri-
dade dos 'utos que juslifiquem sua prolcção:

I' "igir. na fom", da lei. para instalação de obra ou ati,'idade potencial-
mente Q lora de significativiI degradação do meio ambícnlc. estudo prévio de
impacto ienlal. a quc se dam publicidllllc:

V -inlrular a produção. a comcrciali7.ação coemprego de técnicas. métodos
e substãncias que con1portem tisno para a \'ida. a qualid.,de de ,ida c o meio ambiente:

VI - promo\'er a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a cansei
enli7.ação pública para a preservação do meio ambiente:

CÓDIGO FLORESTAL

LEI N." 4.771, DE 15 DE SETEMBRO DE 1965
Inslltui o novo Códlco Florestal

Art. 2." - COlll!lderam-se de preservllÇiio permimente. pelo só efeito c\ª~
ta Lei. as florestas e demaúl formas de vegetação natural situadas (1): ~ ,

a) ao 10nlO dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível'
mais alto em faixa marginal cuja largura mlDÍlDa seja: •

I) de 30 (trinta) metro.~ para os eursos d'água de menos de 10 (dez)
metros de largura;

2) de 60 (cinqüenta) metros para os cursos d'água que tenham de
10 (dez) a 60 (cinqüenta) metros de largura;

3) de 100 (cem) metros para os curoos d'àgua que tenham de 50 (cin
qüenta) a 200 (duzentos) metros de largura;

.) de 200 (duzentos) metros para os cursos d'água que tenham de 200
(duzentos) a 800' (""f3centos) metros de largura;

5) de 500 (quinhentos) metros pera os curaos d'água que tenham lar
gura luperlor a llOO (seiscentos) metrol;

~cio da aUnM. • dada pela Lei n.O 7.1031~

b) ao redor das lagnu, lagos ou reservatórios d'água naturais ou
artifIcial.;

c) nas nascentes. ainda que intermitentes e nos chamados "olhos"
d'água". qualquer que seja a sua sItuação topográfica. num raio minímo
d. 50 (clnqüenta1 metros de largura; , .

R.f:odaçlo da atinea & dad.: pela Lei n.O .,.~IBt

d) no topo de morros, montes, monto.nhas e serras;

e1 n... eneost.. ou partes destu, com declivIdade superior a .5°, equl
valente a 100% na Unha de maior deellve;

f) n... r..tingas. como fixadoras de dunas ou establUzador... de man
gues;

r 1 nas bordas dos tabuleiros ou chapad.... a partir da linha de ruptura
do relevo. em faixa nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções hori
zontaIS;

h) . em altltud':. superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer
que seja a vegetaçao.

Pará~fo único - No caso de áreas urbanas, a.sslm entendld~ ...
compreendld... nos perlmetros urbanos definidos por lei munlcipal, e nu
regioe.s metropolltan... e aglomerações urban... em todo o território abran
gido, observar-se-á o disposto nos respectivos planas diretores e leis de
uso do solo. respeitados os principias e limites a que se reiere este artigo.

RedaçAo das &Iine. ~. h e pari.pafo dada pela Le1 n.O 7.1031t.9

Art. 3.° - Consideram-se. ainda, de preservação permanentes quando
assim deel!'rad... por ato do Poder P11blieo, as florestas e demaIS formas
de vegetaçao natural destinadas:

a) a atenuar à erosão das terras;
b) a fixar as dunas;

c) a formar falx... de proteç.;o ao longo de rodovias e ferrovias'
.d) a aW</liar a defesa do território nacional a critério das auto~dades

milItares;

/rli;J~c~; proteger sltios de excepcional ,beleza ou de vaIor clentlfico ou

f) a asilar exemplares da fauna ou flora ameaçados de extinção;

&,) a manter o ambiente necessário à vida das populações llI1vicoIas;
h) a 88!egurar condições de bem-estar plibUco.
li L" - A supressão total ou parclaI de florestas de prellervação perma

nente 1IÓ ....rã admitida com prévia autorl%açio do Podar Executivo Federal,
quando for necessária à execução de obras, planos, atividades ou projetos
de utlUdade plibllea ou interesse sootal.

li 2." - As florestas que integram o Patrlmônío Indlgena ficam sujeitas
80 regime de preservllÇiio permanente (letra z)~ eieito desta ÜlI.

Art. IZ - NIl8 florestas plantadas, não consideradas de preservllÇiio
permanente. é Ilvre a extração de lenha e demais produtos florestais ou
a fabricação de carvio. Nas demais florestas dependerá de norma estabe
leclda em ato do Poder Federal ou Estadual, em obediência a preserlçôes
ditadas pela técnica e às peculiaridades locais.

Art. 15 - Fica proibida a exploraçio sob forma emplrlca das florestas
primitivas da bacla amazOnícs que só poderão ser utlJlzadas em obsel"
vllncla a planos técnicos de condução e manejo a serem estabelecidos por
ato do Podar P11bUco, a ser baixado dentro do prazo de um ano.

................................- -- - ~ .
Art. 20 - As empresas IndustrIais que, por sua natureza. consumirem

grandes quantidades de matéria-prima florestal serão obrigadas a manter.
dentro de um ralo em que a explorllÇiio e o transporte sejam julgados
econômicos, um serviço· organizado, que assegure o plantio de novas áreas,
em terras próprias ou pertencentes a terceiros, cuja produção sob explo
ração racional, seja. equivalente 80 consumido para o seu abastecimento.

Paráp'afo único - O não cumprimento do disposto neste artigo, além
das penaIldades previstas neste Código, obriga os Infratores ao pagamento
de uma multa equlvalente a 10% rdez por cento) do valor comerciai da
~téria-prlma florestal nativa consumida além da produção da qual par-tiCIpe. ,_

............ -- - .
Art. 26 - Constituem contravenções peIlais, pUÍúVels com t:rés m""es

a um ano de prisão simples ou muIta de uma a cem vezes o saláno l11fn!mo
~, do lugar e da data da Infraçio ou ambas as penas cumulativa
mente:

a) deatntir ou danificar a floresta considerada de preservação pemp
nente, mesmo que em formação ou utlllzá-la com Infrlngênela das norm'"
estabelecidas ou previstas nesta LeI;

b) cortar árvores em florestas de preservação permanente, sem per
missão da autoridade competente;

e) penetrar em floresta de preservação permanente conduzindo armas,
substâncias ou Instnnnentos próprios para caça proibida ou para ~xplo
ração de produtos ou subprodutos florestais, sem estar munido de Ilcença
da autoridade competente;

d) causar danos aos Parques Nacionais, Estaduais ou Municipais, bem
como às Reservas Biológicas; !

e) fazer fogo, por qualquer modo. em florestas e demais form... de
vegetação, sem tomar as precauções adequad...;

f) fabricar. vender. transportar ou soltar balões que possam provocar
Incêndios nas florestas e demais formas de vegetação;

&') impedir ou dificultar á, regeneração natural de florestas e demais
formas de vegetação;

h) receber madeira, 1ell!'a, carvão e outros produtos proeedentes\d.9.
florestas, sem exigir a exlblcao de licença do vendedor, outorgada pela autlti::
rldade competente e sem munir-se da via que deverá 8Companh~r o pro
duto, até final benefIciamento;
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"I) transportar ou guardar madeiras, lenha, carvão e outros produtos
procedentes de florestas, sem licença válida para todo o tempo da viagem
ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente;

JI deixar de restitulr à autoridade, licenças extintas pelo decurso cio
prazo ou pela entrega ao consumidor dos produtos procedentes de florestas;

)) empregar. como combustivel, produtos florestais ou hulha, sem uso
de dlsposltlvo que impeça a difusão de fagulhas, suscetiveis de provocar
incêndlos nas florestas;

m) soltar animais ou não tomar precauções p.ecessárias para que o ani
mai de sua propriedaqe não penetre em fiorestas sujeitas a regime especial;

nl matar lesar ou maltratar, por qualquer modo ou meio, plantas de
omarnentaçã~ de logradouros públicos ou em propriedade privada alheia
ou árvore imune de corte;

o) extrair de florestas de dominio público' ou consideradas de preser
vação permanente, sem prévia autorização, pedra, areia, calou qualquer
outra espécie de minerais;

p) (Vetado);
q) tran.sformar madeiras de lei em carvão, inclusive para qualquer

efeito Industrial, sem licença da autoridade competente.
JteclaçlO da. al1no q dada pela Lei n.O 3.mO/13

Art. 27 - É proibido o uso de fogo nas florestas e demais formas de
vegetação «J.

ParáJrafo único _ Se peculiaridades locais ou regionais justificarem o
emprego do fogo em práticas agropastoris ou florestais, a permissãO será
estabelecida em ato do Poder Público, circunscrevendo as áreas e estabe
lecendo normas de precaução.

••• ~ ••••••• 0.0 ••••••• _ •• 0.0 ••••••••••••• _ •• ,_., ...... 0.0.0.0 ••• 0 •
0
•••••••••••••••••••••••••••

Art. 30 - Aplicam-se às contravencões previstas neste Códlgo as regras
Ilerais do Código Penal e da Lei de COntravenções Penais, sempre que a
presente Lei não dlsponha de modo dlverso.

Art. 31 _ São circunstâncias que agravam a pena, além das previstas
no Código Penal e na Lei de Contravenções Penais:

a) cometer a infração no periodo de queda das sementes ou de fOnI!a
çio das vegetações prejudlcadas, duran~ a noite, em domingos ou dlas
feriados, em épocas de seca ou inundações;

b) cometer a infração contra a fioresta de preservação permanente 011

material dela provindo.
Art. 32 _ A ação penal independe de queixa, mesmo em se tratando

de leaio em propriedade privada, quando os bens atingidos são florestas
e demll!s formu de "egetaçio, Instrumentos de trabalho, documentos e atos
relacionados com a proteção florestal dlsciplinada nesta Lei. "

............................................................................................
Art. 15 - A autoridade apreenderá os produtos e os Instrumentos utili

:a.dos na infração e, se não puderem acompanhar o inquérito, por seu
volume e natureza, serão entregues ao depositário público local, se houver
a, na llUa falta, ao que for nomeado pelo Juiz, para ulterior' devolução ao
prejudicado. Se pertencerem ao agente ativo da infração, serão vendldos
em hasta pública.

Art. 36 - O processo das contravenções obedecerá ao rito sumário \d!1
Lei n.o 1.SOB, de 19 de dezembro de 1951, no que couber. ~

Art. 3'1 _ Não serão transcritos ou averbados no Registro Geral de
Imóveis OI atos de transmissão "inter-vivos" ou "causa mortis", bem como
a oonatltulçio de Onus reais, sobre Imóveis da zona rural, sem a apresen
taçio de certidão negativa de dlvldas referentes a multas previstas nesta
Lei ou DBJ; le!s estaduais supletivas, por decisão transitada em julgado.

Art. t5 - Ficam obrigados ao registro no Instituto Brasileiro do Melo
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, os estabeleci
mentos comerciais responsáveis pela comercialização de moto-serras, bem
como aqueles que adquirirem este equipamento.

SI.' - A licença para o porte e mo de moto-serras será renovada
a cada 2 (dois) anos perante o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA.

ft Z.· - Os fabrlcantas de "moto-serras ficam obrigados, a partir de
180 (cento.e oltentaJ dlas da publicação desta Lei, a Imprimir, em local
"lslvel deste equipamento, numeração cuja seqüência será encaminhada
ao ~tituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Reno
vivels - mAMA, e constará das correspondentes notas fiscais.

11 3.' - A comercialização o~ utilização de moto-serras sem a licença
~ que se refere este artigo constitui crime contra o meio ambiente sujeito
~ pena de detenção de 1 (um) a 3 (três) mes.. e multa de 1 (um) a 10
dez) . salários rn!nlrnos de referência e a apreensão da moto-serra sem

prejUlzo da responsabllidade pela reparação dos danos causados. '

......................................................................~ ,

PROJETO DE LEI N° 787, DE 1995
(Do Sr. Ezidio Pinheiro)

Institui requisitos para a classificação de peque

no produtor rural para fins de enquadramento sin

dical e do crédito rural.

(As COMISSOES DE AGRICULTURA E POLíTICA RURAL, E DE

CONSTITurçl\O E JUSTIÇA E DE REDAÇAo (ART. 54,RI)

ART. 24, lI)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1°. - É considerado~ procUor nnl, l)Ila fins de~
sindical e para crédto nnl, aquele que elq:lIora parcela de I.... na condçIo
de proprietário, posseiro, arrendatário, parceiro ou ocupIIlIe awndendo
simulaneamente os seglinles requisitos:

a) wizar o lraballo direto e pessoal do prodLtor e _ t.rnIa,
sem COIlCI.I'SO de llfTlIlI'ego pelT\'l8lMlte, SlIIIdo pemlIido ... .....mJII de
lerceiros,~ a nallJ'eza sazOllll da atNidade alJlcola lIlàgir;

b) que 1110 tenha, a qualquer tflUo, área~ a quIáo ( 04 )
mócUOS fiSClÚS, quaml'icados naL~o em lligar;
b

c) que oiIerta por certo ( 80% ) da rendi fan*r do procUor
seja orilinária da elq:lIoraçAo alJ"Oll4lCllÍlla ou emativa;

Art. 'Z' - Esta Lei ema em vigor na data de _ piÜcaçlo.

Art. 3" - R8IIOQlIlIi-se as disposiçe&s em corlrário.

JUSTIFICATIVA

Foram nUlas as tentativas de parlamentares de5Ia casa de cWlnir,
em Lei, a classificaçlo de pequeno prodLtor nnl, para fiM de
enquaciamenlo sindical, previdenciário e do crédlo nol.

O presente Projeto de Lei, lem a lTlIISIllR redaçlO de
classificaçlo de~ procUor nnI que o Movimerto Sindical doi;
Traballadores Rlnis defiriu no inicio da d6éada de 80 e foi reforçado no V
e VI COIlgesso da CONTAG, sendo que o úlimo, foi realzado em
març0J95.

A Confederaçlo Nacional dos Traballadores na Agi~ 
CONTAG e suas FederaçOes fiiadas, nesta mesma d6cada, já lolJaram
êxito provando a várias esferas do Governo Federal a necessidade ..-gente
de roodar e l.Iliversalzar a defiriçlo de classificaçto do~ procUor
nnl para fins de enquaciamenlos Cfeallcios e sindical.

A pnIIIidAncia social, para exemplficar, no inciso VII do Art. 10,
capllulo I da Lei ri' 8.212 de 24 de jljio de 1991 estabeleCe, para efeito di
Lei, o crilério de c1assilicaçlo do pequeno prodLtor nnl, o regjme de
econorrla familiar. O ProlJ'ama de ValoriZaçlo di P~ Procllçlo •
PROVAP, instltuldo pela Resob;Io ri' 2.101 de agosto de 1994, do
ConseIlo MoneItrio Nacional - CNN, o Programa Nacicx.l de
FortaJecimento da Agi~ Fanilar - PLANAF, do Mlrisl6rio da
Agicullln, Abastecimento e di Reforma Agrária - MAARA, já adotam o
Rlllime de economia famiiar por ser o critério mais correto e justo de
classificar o pequeno procUor beneficiário.

AIuúnenIe nos deparamos com fortes cistorçe&s uistentes na
classificaçlo doi; pequenos procUores, principünenle 111 área do cr6cIto
nnl. O llllIIUal do Crédito RlDI ( MCR ) do Banco Central, pnrvA em ...
disposiçe&s prelminares ( capltUo 1, item 4 ) quem 110 os benelici~ do
Cf6cilo nn1~. Para tanlo,~ lmll claSl5iflcaçlo que penrite
ciferenci.. os alJicUlores, de aCOldo com _s c:oncIç6M econemc:.
financeiras, para usufruIrwn das vaRagens que o crédito nnI V'llIIha
oferecer.

Tal classificaçlo é feita deSde 1980, com base 111 !!!!lIl
acropecuária bnta a!!Ja1 que o prodLtor ob!!Il!!ha em sua Q!9PlÍ!ldadt .

Esta sistemática lem sido alvo de sevel'IIS criticas, na medida
em <Pl se àrgooJenta ~ a lTlIISIllR nlo consegue encpa<hr,
adequadamente, os alJÍCLCores, ora st.per!S!imando ( por exelllJIo,
classificando como mécio, o ~ deveria ser pequeno prodLtor ), ora
subestimando ( por exemplo, classificandO como~ o que deYwia ser
médo procUor l.

Tal siluaçlo gera insatlsfaçlo para os cIoIs lidos, isto é, lanto
para o agente fillllllCeiro, como para o prodLtornnl. "

Cita-se owa falia existente, o fato de essa classillcaçAo
colocar em pé de igualdade Im pequeno prodLtor~ pPIora a lridacIe
prodLtiva com a mlo-cIe-obra fllliliar, com CJI8Ill~ pequena ou média
propriedade runa oW'a condçlo ( profissional lberal, indUstrial, gerente de
banco e ot.tros), llindo a usufruir das vantagens ~ o crtdiIo nnI V'llIIha
oferecer.

a Projeto de Lei~ se sWneIe para a aprecill9lo • votaçto
do CofVesso Nacional, juslifica-se em fIJlÇlIo da trgenle necessidade~
o Movimento Sindical doi; TrabalJadores RlJ'8Ís e o Poder ElcecUlvo tem,
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de dItlrir e wiversIIzar em Lei cril6rioll julta. de cleaiIIclIçlo do pequeno
procUornnle que" aterte,lObratudo, pwa a.1InI de~o
slncle* e do cricIIo nnl. , !

8eIll dls-0., em j O;~de 1~.

~
"LEG:SLt..Çt.O (.11.-.'''' "'~l;;N<"'~ rl:LA

COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS.ceDI"

LEI N2 8.212, DE 24 DE
JULHO DE 1991 1

Dispõe sobre a organização da Segu
ridade Social, institui Plano de Custeio, e
rl:$ n"t,,~., ",,,,,,"trfS"f'i,,,,,,,

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional de.

ereta e eu sanciono a seguinte Lei:

LEI ORGÂNICA DA
SEGURIDADE SOCIAL

Título VI
DO FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL
INTRODUÇÃO

Art. 10. A Seguridade Social será financia·
da por toda a sociedade. de forma direta e
indireta, nos termos do art. 195 da Constituição
Federal e desta Lei. mediante recursos prove
nientes da União, dos Estados, do Distrito F.
deral. dos Municípios e de contribuições sociais.

Art. 11. No âmbito federal. o orçamento da
Seguridade Social é composto das seguintes
receitas:

I - receitas da União;

" - receitas das contribuições sociais;
1\1 - receitas de outras fontes.
Parágrafo único. Constituem contribuições

sociais:
a) as das empresas, incidentes sobre a

remuneração pagaou creditada aos segurados
a seu serviço;

b) as dos empregadores domésticos;
i:) as dos trabalhadores, Incidentes sobre o

seu salário-de-contribulçio;

d) as das empresas, incidentes sobre fatu
ramento e lucro;

e) as incidentes sobre a receita de concur
sos de prognósticos.

USOIDÇID .' 2.101, .,. 2C .,. AGOSTO .,. l"C

c:r~to aoral. Progr... de V.lod.avao ..
ho;uaJ\li ftoduçlo Ilur.l (novAR) - lahI
da 'lerlo 1"C/'5.

o _ CP'l'ItAL DO UUlL, na fo~ do art. " lia Lal a'
4.5'5, de 3~.12.14, torna p1bUoo _ • CO....lbo lIonat6rio ....1.....1, •

'_NO ra.lind••• 2C.OI.'C, tendo .. "i.ta .. dl.poalQOea do art. C',
laciao n, d. cl_ Lal n' 4.515, • _ .rte. 4' • 14 4a Lal n' C.ta"
'.. ".11.15, raaolvaul

Art:. l' Aprovar.. ngulntea condi9/le. ..peel.l. de
'_lto rural, pertinente• .., Progr... da V.lorlaaçAo lia JIaqUena _
fIO JlIJr.1 (I'IlOVAPJ), •• qual. dev••••r .pUcada. no financi.....to de
·_teio d•••fra de vario 1"C/l"51

. I - banefici6rioal produtor rural _ n anquadrar
.1..ltane...nte 1108 ••quintas pri-raqul.itoal

.) pertencar. cooperati"., ...ociaçAo, grupo ou condo-
ainio de produtor•• rur.i., .

bl deter ir.a nAo .uperior a 4 aóduloa flacai.,
oI ter, no .lnlac, 10' (oitenta por cento) de ~..

'1NDda bruta anual provanl.nte da .91'icu1tura,
d) nAo ter .apr&9.do pe........te,
.) nAo Nr banefici6rio de financi to concedldo

_ racur.oa do. Pundc. COn.titucional. ou do Progr "peel.l de c:ri-
IIito par...fo.... A9riri. (PIlOCUA), pera ...... finalidada'

11 - fo~lil.çlo: •• propoat:•• de r1nancl~to:

., dav.. nr fo....li._ .. CJ1"UP08 de .1:6 20 (vinte)
poodutora. • .praHntadu peloa propo.....te. ou por interaldio de .uu
uaocla9/le., cooper.tiv.., ou condoIdnloa,bl nrio aprov__ f.vor _ ra.pectivoa vrupoa,
foruU.anclo-e., no entento, contr.ta9/lea lndlvidual.,

XII - ...l.Unel. t:icnicel ....i.Unei. t:icnlca _
&ar pr.._ 91'.tuitaaanta pel.. entidedea _rn.....tai. de calIa lInl
_ Padar.tiv. eu por ._.....1.Uaru de praf.itur......iolpeia ou
ai.... por cooperativ•• ou antidadea qua poaa_ varantlr • prnta9lo do
..rvi90'

IV - _ de :l-, oa financl toa ficaa .u:l.ltoa i
tu••f.tiva de :luroa de n •••• (fI\I&t>;o por to ao anoll

V - liaitM .. financiuanto. de cNditol o IWte lia
financl.....to , de 100t do V.lor ...100 de cutelo (VIIC), do plpo,
fCO:I.to ou orç.....to pr6prlo, ficando • cNdlto 11aitado ao cuatelo de_ ira. de .1:6 5 (cinco) _, .

n - aqui".llnci. _ ,n>dUto1 .... flnanci....._ ..
_teio de a19OdiO, arre., f.l:llo, ~oca, ailbo • ao:l. dev.. _
apll_ .. norau de aquivallncia _ produto pnylatu na _11lÇlo
a. 2.100, llIi 24.0'.14' ,

nI -. fo"""'o da ..~ ..tr.t:ivlool • quaDti_ ..
p:oduto re.ultente lia aqui"'l""'l. prwlata pelo .i.~ de aquival_
01. DO -.trato de crid!to, podari .-r, • crit6rio do FOdIJtor, aIIQIIi
1"111a pelo ~ P_.I por pr&9O _peei.l de equiai9i0 do ~
par. fon&9io de ..~ ..tr.t:ivico, • qual _ CXlIIl'O&to pelo PA90
II1nlac acrucido de 10' (de. por .....to),

VIII - fentM de ncanoel· ... fiMncl_toa nrlo _
~ COlI racuraoa 01"1_ do~ daa~ de Cridito pn
.iatoa nu rubrleu pr6slrl... lia _lV1ll111_ tlo _ 6-2.

.- SAJIIlAIO _

Praaidente

PROJETO DE LEI N~ 788, DE 1995
(Do Sr. Ezidio Pinheiro)

Di nova redação ao parágrafo único do artigo 442 da Censol!

dação das Leis do Trabalho - CLT, para deClarar a inexl!,

tência de vinculo empregat:ício "exclusivamente" entre ~

operativas e seus associados.

(APENSE_5E AO PROJETO DE LEI N9 509, DE 1995)
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Art. I" o PInilPfo Único do Art. 442 da~ dM LeilI do TnbdIo •
CLT.~ a VÍf!IOIW c:<lII1a...,... nocIIçIo :

"Art.442~-·------------------

~ÚDK>o· QUalcpr e,Je Mja o nano de atividede da lOCiedede
CO<lpInliw, nIo exiJU vinculo~__e .... ueooiadoe".

Art..2" - FaLei _lII1vip"..dIIIa de _ publaçio.

Art. 3· •~ u dilIpoeiçlleI ...oodririo.

JUSTIFICATIVA

<ltupoe de .-~ f_ .. "Soc:iecIIl*
coopenDva"•.que eem fino 1Dcnúvoe preoIem MrVÍ908 • .... ql*1ro de
-.ciadoe. De__ forma .. COIIIIIiIuem .. coopenâwe de ll1IIMoIho ( 11IIo-
de-obra) lendo em ..... qudroe de -.ciadoe. pro.......(~)
de uma~ ClIIll80ria 011~ --.JIwIM que 11m como
fin8Jid.de prinaipel. ofeu_ e prIlIIK MrVÍ908__pupoII de .........,..

É a mmeira lepl de~ • cIeClÍlIIO e !CIIIO da~
esnpr-ml - peIroIIIIl e, proplle.- • iJUrvir no lIIIII"...Jo de ll1IIMoIho.
buIIc:8ndo conIreIoe de prllIl.eçIo de~~ obree e outroe,
de fmma coIotiva ou P« sroPOII de cooperadoe, que podem _ deeenvolvidee
1108 eftbeIecimen10e dee ooopenIivee ou_~~.

Aaim, a uiIdDcia dee coopenâwe de tnIMIho ( mIo-de
obra ), juIIifica-eo pela impoIdocia que "I&D na ftuibliZlÇlo dee rdaçtla
enlIe capital e 1I1IbIIho. e~. .. diIoo. 11Ill1hlxa .. CIlIJ>diç&a de
lrIbeIbo e de mula doe trabWhadonI~. Pc. ieeO........ o
~ Projeto de Lei que. mem.nae a ..,.,.,.;dw!e, pI1llIInAI8 inIlilnir
comçio ao pmgnfo único do Art. 442, da CLT -~ ... Leie do
TnIMIho.~ pelo Art. I" da Lei nO 8.949 de 09 de dm:mnbro de
1994. que, tem por objdivo cIecrd8r • inexiIlenci. de vinculo enIJIR8Idcio
ed:re .. referidae ooopenIivee e ..... -.ciadoe. :ma que incIuin em _ final
• expeeeIo "nem ed:re__tomalJoIes de lIeMçoe daqoeW'.

Eota expneeIo ....genmdo diItorç<la. poW pamite .....
que a "c1Iaae patroaal"~ • que tem 1DI1 Jrámero lIipificaIivo de
emprep1oe. fundem c:om ata, CllOpflrIÚVa de ll1IIMoIho. livnado-. ....... de
cumprirlIII.~T~ePrevidaIciíàa.

A carnçIo do .....;...do parir;Ialo é .......... Ri
juriIprudIncia, que '-Iano Art. 90 cIà Lei 5.764 de 1971. ta meaçIo que
.. " nio !!I!abeIq yfn.cn!p nnv-ma. lf111C'ú CIlIre o WIO!iWdo e •
COO!!!iIIIliW'. NIo cIefiDe portanto. a inexiItllncia de viDl:uIo eDIJll'Il8IIIlc
ed:re • CllOpflrIÚVa e oe tomadorea de MrVÍ908 cJe--

A apreaaIo " NEM ENTRE ESTBS E OS TOMADORES
OH SBRVIÇQS DAQUELA". 00IIIida no }Wálpfo único em qD8Ido.
reafinna.ee que .... 8fDIIdo diItor9Io. poaibiIitmdo deavio da imeDçIo.
quando permiIe que oe ~. dela .... -.:laIivo, &.n
cleeobàIIdoe ao papnmo dee t.- ou tliblI&oI ealabeIeoidoa pala JePIaçIo
lnIi*hiIla.pevidencijáL
...---- -DIiIà 'mBD, o referido l*áIPfo, ~.DIo
corrip;ido.~~do • c1Iaae paIrOml à CClIIIIibDr. -.. _
CIIIl}ll'epdoe, coopcnúvaa de lrIIbaIbo(MÃQ.OH-ClBRA), lendo P« fiDaIicWe
1ivDr_ dee~1IIIbalbia.. pnvidenciIiria-.. _ empaaploe.

O~ Projeto de Lei que .. }lIOPlla, juIIificaHe
porque COJIige o davio de iIPntIo. --sm-Jo .. coopoaÊYaa •
inaiIdncia de vinculo l:IIIpR8IIlIcio com _ -.oc:i8ao que é fnndanwà1
pwa ma exiodn<U • ....... _ ~ de -.viçoe deaIee, a
RIpOU81liIidade de~ noe COIIIntoa de pnataç<loa de l8IVÍÇoe, a
~ llIIqlI1IlllIIfa_füuJ-laed:re .......

_r,Jo.~

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇ~ODE ESnJOOS lEGISLATlVOS-teD'"

DECRETO-LEI N!! 5.452 - DE 1!! DE
MAIO DE 19431

Aprova a Consolidaç40 das Leis do Trabalho

TíTULO IV
DO CONTRATO INDIVIDUALDETRA
BALHO

Capitulo I
DISPOSIÇOES GERAIS

Art. 442. Contrato individual de trabalho é o
acordo tácito ou expresso, correspondente à relação
de emprego.

Parágrafoúnico. Qualquer que seja o ramo de
atividade da sociedade cooperativa, nio existe vín·
culo empregatício entre ela e séus associados. nem
entre estes e os tomadores de serviço daquela.

• Parágrafo acrescido pela Lei~8.949. de
9 de dezembro de 1994 (0.0. 12-12-94).

• V. Enunciados r5Tn9s51 e 58.

.. .. - ------ ---- ----_ - -_ -_ -_ ..
... -_ ...... -.......... -_ .... -----_ ....--_ ...... --- ...-... ----_ .. "'.--... _..

LEI N~ 5.764, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1971 (*)

Dtjine a Polftica Nacional de Cooptrativlsmo, iMitui o rerimt
jurldica das sockdadts coo/Nrativas. t d6 outras providlttCÚlS.

............--_.-- - --.-_ .

CAPInJLO Xll
DO SISTEMA OPERACIONAL DAS COOPERATIVAS

--_ --_ - -_ -_ .
Stç60 V

Do Sistema Trabalhi.ta

Art. 90. Qualquer que seja o tipo de cooperativa. nlo existe vinculo emprepticio
entre ela e seus associados.

An. 91. As cooperativas ilualam·.. is demais .mpr.... em rdaçlo aos seus em·
preaados para os fins da lelÍ'!açlo trabalhista e prevldenciiria.

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

------_ _---_ ........................--- ----

PROJETO DE LEI N!! 790, DE 1995
(Dos Srs. Julio Redecker e Paulo Ritzel)

Dá nova redação ao caput do artigo 462 da Consolidaçio das

Leis do Trabalho - CLT.'

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEr N9 698, DE 1995):

O Congresso Nacional decreta:

An. I' O caput do ano 462 da Consolidaçio das Lei. do Trabalho;

aprovada pelo Decreto-Iei n' 5.452, de I' d. maio d. 1943. p.... a vfgorarcom a seguinte
redaçio;

"An. 462. Ao empregador é vedado efetuar qualquer
desconto no. salário. do .mpregado. salvo quando este for prévia e

expressamente autorizado pelo empregado ou r....ltar de adiantamentos, d.
dispositivo. de lei, de acordo ou convençlo coletiva de trabalho".

An. 2' . Esta lei entra em vigor 11I data deSUl pubIicaçIo.
A!t. 3'. Revogam...u disposiÇões em c:ontríric>.

JUSTIFICAÇÃO'

Ê voz corrente, tanto entre o. representaJltes das categorias
econômicas e profissionais quanto entre o. estudiosos da qUestJo trabalhista no Brasil, que
a CollJ01idaçlo das Lei. do TrabaIho-CLT, editad& em 1943, ji JIio I1mde miis is
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.--... da compIcxu roIIç6es ele trabalho -mcodu em _ eooaomia coda vez

lIIIia cIinimica • compolitiva. Todos sIo WliDimoI em _ quo é llOOOIIária. • UQlOIIIO,

... nfilrmuIaçio teuJ de toda • JesisIaçIo labonI Yipate.

!Ilo ooria o ideoI. Mas, é dapi<:ioDdo dizer. o idooI ..... _

- ou ..- _ - é fllctiwI, pelo monos a curto pnzo. O quo se pode • se cIeve filzK

sIo nlbnnaa, ele maior ou _ ampIitucIe, quo adaptem a ji ............ JesisIaçIo
tnlIoIIiIta _ ........ tompoI.

Pois bem, o diJpooitivo c:uj. aIteroçio ..- tom, ele Ionjp

- • 1IlpliaI. redaçio:

"Art 462. Ao ompiogodor é ...todo efetuar qualquer
deIconto llOI saIârios do omprosodo. saNo qumIo .... rosultar d.

~os,ele cIispositivos de lei ou CCllMlftÇIo coletiva".

ERa rodaçIo 10m__U roIIç6es -.. copilal. trabalho nas
úItiIIIu décadu, nIo conespondondo mais _ int_ ele ompnpdoa • ompresadoros

.. lIOIIl -.a. ao ontendintento jurispnIdenciII sobre o _o.

Tanto é usim q\lO recentement. o TnbuDa1 Superior do TrobaIho
apnMlIl o Enunciado rf 342. com a seguinte rodaçIo:

"Doaconlos !IIIariais ofotuadoo pelo empropdor. com a

llItOrizoçIo prWia • por escrito do ompnpdo. para .... intosndo om planos

ele UIiaâlcia odontoIógic:a, DMicjjo>.lM>spiI'or. ele ......,. ele previcWncia
privIda ou ele onlidodo c:ooperlIIiva, euIIural ou~ lIIIOCiativa doa .....

tnbalIIadorea, em .... bonoficio e doa ..... ,,-*,",ee. nIo alicntam o
díIpoIlo pelo art. 462 da CLT. saNo se ficar cIemoarIradlI a ....&àa de

c:ooçIo ou ele 0UlJ0 dofeilO qIIO vicie'ó iro ;u;dico".

Como se vê, o projeto qIIO ora~ tem objeto doa mais

\etIiIintoa. de srande alcance social. qIIO-. por lodos os tituIos, .... !IlIIISformado em
-juridico. .

"LEGtSUç.lO CITADA _XAOA PEU
COORDENAÇ.lO DE It7UOOI LIOItU'I'JVOI.CeOI"

DECRETO-LEI N2 5.452 - DE 12 DE
MAIO DE 1943t

Aprova. ConsdidaçAo das Leis do Trabalho

.............. "" - ~ ..

TITULO IV
DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRA
BALHO

.......................................................... '.'

capitulo II
DA REMUNEFiAÇÃO

Art. 462. Ao empregador 6 vedado efetuar
qualquer desconto noe salários do empregado, aaIvo
quando tIlIta resultar de adiantamentos, de diapoei·
tivoe de lei ou convenção coletiva.

§ 1" Em caso de dano causado pelo empre
gado, o desconto será licito, desde que esta possi
bilidade tenha sido acordada·ou na ocorrência de
dolo do empregado.

§ 2" ~ vedado à empresa que mantiver arma·
z6m para venda de mercadorias aos empregados ou
serviços destinados a proporcionar-lhes prestaçOes
in naturaexercer qualquer coação ou induzimento no
sentido de que os empregados se utilizem do arma
zém ou dos serviços.

§ 3" Sempra que nlo for posalvel o acesso dos
empregados a armaz6m ou serviços nAo mantidos
pela empresa. 6 lleito à autoridade competente de
terminar a adoçA0 de medidas adequadas, visando
a que as mercadorias sejam vendidas e os serviços
prestados a preços razoáveis. sem intuito de lucro e
'sempre em beneflcio dos empregados.

§ 40 ObeeIvado o disposto neste CapItulo. é
vedado .a empresas limitar. por qualquer forma. a
liberdade dos empregados de dispor do seu salário.

• Os §§~ 3"e-IR foram acrescenf4dospelo
decreto fi' 229, de 28-2-1967.

• V. Laio'5.889, deBdejunhode 1973(0.0.
11-6-1973). art. 9".

...........................................................~ ....

PROJETO DE LEI N° 791, DE 1995
(Do Sr Humberto Costa)

Dispõe sobre o acesso de pacientes portadores de

HIV-AIDS ao Sistema Onico de Saúde - 5US, e dá

outras providências ..

(As COMISSO,;S OE SEGURIDADE SOCIAL E FAMlLIA, DE

FINANÇAS E TRIBUTAÇJ\o (ART. 54); E DE CONSTITUI

çAo E JUSTIÇA E DE REDAçJ\O (ART. 5U - AllT. 24,

111

o CONGRESSO NACIONAL docrcta:

Art. lO, É instituída, alraVés cbla Lei. a descatlralizaçlo
da assistência hospitalar e ambulatorial aos paci_ iIlfedBdoa pelo
HIV/AIDS.

Art. r. A rede pública e conveniada do Sistema Único
de~ obri..." a prestar lltCIIdime:nlD 80S puentes, em situaçIo
cllIIica emetgeDcial. acompanhamtnto ambulatorial. imaDamcmo bo8pilUlr
e ataldimalto odcutológico.

Art. JO
• O SUS. atIavés da rede hospitalar e ambuIetoriel

pública e conveniada., garantirá o acesso de paci_ a exames. inclusive
especializados e os que definam o seu perfil imtlllOlógico.

Art. 4°. E obrigatória a adoção das normas universais de
biossegurança em relação a AIDS e demais doenças infec:to-contagiosas por
tOOos os seIViços que mtegram a rede ambulatonal e hospitalar do Sistema
Unico de Saúde.

Art. 5". As Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito
Federal. em conjwlto com instituições oficiais e organizações Mo
govemamtntais vinculadas às ações de combate às Doenças Scxualtnmte
Transmissíveis (DSn e " AIDS, fonnularão e submeterão à apreciação dos
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Conselhos EslIIduais de SIIÚcie e do Dislrito Federal, no prazo improrrogávd
de 180 (cento e 0Í1aIIa) di., um pl8llO de açio com os scguínts objdivos:

I _ reaIizaçio de C8IIIp8IIhas edul:alivas de car8ter
c:onlinuado e dac:entraIizado vcnmdo sobre medidas preventivas de
combate li AIDS e demais Doençu Sexualmente T..-misIívcis • DST,
ebnnsendo escola e servi~ de saúde pública e privado&, 10CIia ele

tnIMIbo,~ ele mcndoreI e demais sqpnenlOlI ela sociedade,
diri.... em cspcc:iaIa todos os lP'IJPOS popu18cioaais ClllpOIlo& a~ de
riIco;

D· inIlilUir de forma plaDcjada,~ que facilitan
o Iiataaa de nierâlcia e conlra-rdcreDcia mlre IlIIIIid8des ela rede ele saúde
pública e COIIVaIiada, objdiv8lldo o ltcDdimaIto adequdo 80 portador ele
HIV/AIDS. c:omIpClIIdeme .. complamde CIpCCifica ele ceda C8IO

cIetecliido;

m - 'eIaboraçio, lllleclIÇIo e supcnido de~ de
capecibçIo e treiDmIenlo;

IV • criaçio ele aI1em8Iivu lIIlIiitenciais desl8cando-se;

a) C_ de Apoio • espaço ele perm8IIipcia tr1IIIlIitória ele
~ de HIV/AIDS, cujo ltcDdimaIto 10 revcsle ele compIc:lIidacle nIo
aim:aIe 110 _ IciceI ele mondia e que DIo lSIbam ClIlnJIUI:a cIomiciIiar
MequacIa .. admiaislraçio ele _ especifico ou CIIlJU8dndos em
.....eapecilIia;

.)Camos ele Orienlaçio e Apoio Sorológico (COAS) 
esptIÇO preferenc:iaIma 10C8ÜzIId0 fora dlIa lmicladea ele saúde para
fomccimento ele infonDllÇlles sobre mecIidas ele~ e c:oaIrolc,
dislribuiçio de mareriaI educalivo e ele proteçIo, e a oferla ele cxarnm
labondoriais anti-HIV ele fonna ancinima e sratuilll;

c) Centros de COIIvivência· serviço que dispõe ele esptIÇO

tenpêulico para convivâlcia e alividades de lP'IJPOS de auto-ajuda para
peaolIS por18dons ele HIV/AIDS;

') Hospital-dia - serviço asais1enciaI ele semi
boIpdaIizaçio no qual as pcssou portadoras ele HIV/AIDS. dUl'lllle certo
pcriodo do dia, reccberio os cuidados terapeulicos ele que ncc:cssit8m;

e) Atendimatto-DoIIPailiar - alaIçio dispensada ao
portador ele HIV/AIDS e SCIIS familiares, realizada no ambiente domiciliar
por equipe multiprofissiona1 capaà1ada para este fim;

Il 0uIns aI1em8Iivll DIo previms _ lei saio
previmlcnte submetidas 808 ComeIhos EIIadulIis ele SIIlide;

V - pnmtia ele dialribuiçio ele~ e oulros
meios de proteçIo individual, ele forma plmejacla e regular.

Art. i". Cabe ao SUS cIetaminar uma ComissIo ele
CoIIlroIe e Prevcnçio ele AIDS e DSTs, lUbordinada ao CoIIIeIbo Naciona1
de Saúde e ele composiçio pari1Bria, que onta.t11 8Çilles do plmo.

Art. .,.. EIla lei _ em vigor na cIaIa ele sua pubIicaçio.

A1uaImeDIIl a epicIani& de HIV/AIDS DO 8rlIIil é um dos
Jmisp_problemas ele saúde púbIiaL

Mesmo com _ pve quadro Blilário. DIo temos uma
resposta adequada por parte do sislaDa ele saúde que pnmla uma lISIisIl!ncia
integral ao por1Rdór. ele HIV/AIDS. Apcaar do CIÍOrÇO e do empcIIbo dos
centros de refe:dncia que ewnprem um papcI importmte no cieleavolYiJlxmo
de estudos e na assistência ao portador de HIV/AIDS, a situaçio do acaBO ..

rede de saúde é objeto de grande preoc:upllÇio. Ali faka de leitos nos
hospitais senis, pouca oferta de meclicememoa, prdria lIIIistência
ambuJarorial a nívd do atendimento médica, odcfttoIógico, plIicológico e
~aI. além de evidente incidência de cIisc:riminaçio e precoacei1o.

Este projeto tem o objdivo derevater _ si1wIçio
b\lSC8iildo glII'lIIUir ao portador de HIV/AIDS acaBO .. 8aislI.acia intesraI ..

sua saúde. Visa funclamcntalmcnte usegurar as coodições ne=sáries à
construção de recursos terapêuticos a11cma1ivos e clesccntraliDdos, além de
instituir a obrigatoriedade da realizaçio ele C8IIIp8IIhas. preventivas ele car8ter
continuado e sistemalizado que atinjam com a maior aI>rImgiDcia pouívd a

sociedade como lDI1 todo e em espcciaI .. populaçio ClCpoSl& a~ de
maior risco.

Nesse sentido, esperamos que o projeto seja aprovado.

Sala das scss&s, .• de agOIlo de 1995.

\
Deputado HUMBERTO COSTA

PTIPE

PROJETO DE LEI N!! 794, DE 1995
(Do Sr Nicias Ribeiro)

Dá nova redação ao artigo 19 do Decreto 09 73.684, de 19 de fevereirc

de 197~. que "cria a Floresta ~cional do Tapajós, e dá outras provi_

dências".

(As <DII~ DE AQlICUlnJ1lA E POLfrlCA RURAl; DE DEFESA DO CCNSlMIOCll.

>ElO AMBIENTE E MIIOlIAS; E DE CONSTlrul~ E JUSTICA E DE REDA-

~(ART.S4,RI) - ART.24, lI)

o CONGRESSO NACIONAL decnta:

AR. l' • O artigo primeiro do Dec:mo n" 73.684. da 19 da
fwweiro da 19701 pau. vigcnr com a~ """'0:

"AR. l' • É c:n.dII • FLORESTA NACIONAL DO TAPAJÓS
no E.mdo do PlIIá com ..~ 1irTli-.:

NORTE • T..., inicio ... l..alitude (J2" 015' ClT S com a
".,.-gam dirailII do rio Tapaj6a, ugue .... direçIo L.- po;Ia
cilIldIl LalIIude .. .,anç. a rodovia ~~
(BR·183).

LESTE· T..., inicio no cruzamanto da l..alitude (J2" 015' ClT S
com a rodovia Santarém-Cuiabí (BR-l83). saguindo pelo
lado dirailD da ..... rodovia no santido~ Sul .. a
LalIIude aproximada da 03" 37 19" S.

SUL· T..., inicio ... rodovia ~uiabí (BR-l83), ...
l..alitude~ da 03" 'ST' 117 S. dal saguindo _
cilada L..cituda ... direçIo o.- ........ a .-cem. da
vwlanta do igarwp6 Açú, no ponlo da COOl dai...
gaogriftcaa apUAi.... da 03" 'ST''117 S.!W 08' 048" WW.
5eguam para j..na pelo cura0 da cilIldIl _. pelo
igarapé /Vtú .. _ foz no rio Tapaj6a.

OESTE - T..., inicio ... foz do igarwp6 /Vtú no rio Tapaj6a •
saguam para j.-.ta. ac:a''I*''-ldo .".,.-gam dirailII do
rio Tapajóa .. alcançar o pon1D inicial.... l..alitude (J2" 015'
00' S.

.e...-orafo l' - Para et.itD da daI••caçIo da ,--
da FL,ORESTA NACIONAL 00 TAPAJÓS...... raapailadoa .. _

da tIIIT"a demarcados e titulados pelo Ins1ituID Nacional de Colo,uzac;to e
R.",. Agriria (lNCRA) na faixa que margeia o tronc:o-nof1a da rodovia
s.ntar.m-Cuiabil (BR-l83) e demais _ cujoa tl1uloB tlInham sido
expedidoe pelo Poder PúbIic:o.

"-'grafo r - Ficam exctuidoll de á_ __ da
FLORESTA NACIONAL DO TAPAJÓS tDdaa .. viI8a e JlCM*Iaa qua
nela .-jam aítuadaa.

Parílgrafo 3' - A ,__ da FLORESTA NACIONAL
DO TAPAJÓS, .-peitado o diaIlC*D"" perágnIb ...
danW"cadIi no PfUll de doi8 anoa a contar da pubIic:açto Lai.

AR. r . FiCIlIT1 rnanticIc. .. afwilDa doII demaia 8I1ip do
Dec:mo n" 73.684. de 19 de '-Wo de 19701.
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Art. 3° - Es1lI Lei entra em vigor na da1a de sua publicaçio.
rr.teglIdaa teclas as diapoeiç6ea em contrário. "

JUSTIFICAÇÃO

A FLORESTA NACIONAL DO TAPAJÓS foi criIIda no dia 19
da fevereiro d. ""4 potKl General Emílio Garrastazú Médici - entIo
Presidenlll da Repúbica, através dÓ Decreto n" 73.814.

. CerWnen18 que o aludido DllCf81D deve l8r sido aplaudido
por aqlJlllM que, já naquele tempo, protas1lIVIIm con1rII a CI'8IIC8nle
clavIlalaçIo da ftorMm amazOníca, a qual, al.s, era M1irnulIIda paio
próprio governo federal de enlIo, através doai~ fiacailI que
llIWTI administrados pala SuperintendAncia do o-wotvimento da
Amazônia (SUDAM).

A ediçAo do DllCf81D 11" 73.684, de 19 de f.-.iro de 1974,
foi inagavelmentll inteligente. Afinal, tal rnedidII condtula uma
dImoIllI1nIçIo ineqUívoca de que o PI'lllIicllInta M6dici iIIborava como
"~ defaneor" de noaas ftoreelM nativa a de que S. Exa.
desejava promover o desenvolvimenlD da AmazOníII sem. no entanID.
permitir a davasmçlio de suas fauna e lIora.

A criaçio da FLORESTA NACIONAL DO TAPAJÓS at8ndia,
pois, a esses propósitos.

O. aplausos dll\lem ter r8SllOlldo em 1Xldo& OS ql.llldrarlN8 da
NaçAo. princlpglmentll no meio daqueles qÍMt. ~, .
dafendiam a preeervaçio da fauna e da lIora amazOníca.

Há. porém, um sério questionamento a fazer: em que dados
basearam·se ...... dscislo e a conseqilentll ediçlio do referido Decreto
Presidencial? Terá havido levantamentos de campo, "in loco", estudos e
outros procedimentos para justificar tal medida?... ou t8rá sido apenas
mais um desses a1Xls de prepotAncia bas1llntll comuns naqUlllee tempos
de regime m~itar? ...

E claro que a criaçlio de uma reserva f1orlls1lll na AmazOnia
constitui uma iniciativa muito salutar, a partir do momento em que essa
reserva seja criada em área onde a f1ores1l1 _ja intacta em toda a sua
verdadeira grandeza. Mas nio em área degradada e ocupada por
famílias, como foi o caso da FLORESTA NACIONAL DO TAPAJÓS.

Na verdade, o DecreiD que criou a mencionada rIllMlIVa

ftorMml dll\l........ nada maia, nada 1TlIlnOll. a um ato arbitrário e
prepotBnte do govemo de ditadura ins1lllado no pais naquele tBmpo e.
por que nlo dizer, foi um ato de ablIoIula irTllllpOOSabilidade
administrativa, pois se assim nlio o foeee, nlio se teriII criado uma
rMerVlI fIorest81 tendo dentro dela uma cidade secular, como é o caso
da cidade de Aveira. além de dezenas de vilas e povoados. Isto sem se
fúr I10Il inúmeros lotes de terras que integram o projeto de coklnizaçAo
promovido pelo próprio governo federal, cuja demarcaçAo e titulaçIo
eram administradas pelo INCRA, que também li 'um órglo do mesmo
govemo federal.

Conhecendo tais absurdos, passamos a nos perguntar sa
nlo teriII sido uma insanidade criar uma reserva fIorMtal naseae
c:ircunstlncias. principalmen1Jl tendo dentro dela uma cidade e vária
viIM e povoados... Queetionávamos M houvara de faIll algum
~ "in loco" ou algum estudo técnico que precedetaae a ediçlio
do aurdo dacreiD presidencial em queetlo. Est8vs cIato que nIo!
Poia, .. w.aa havido, cer1amente os fjcnicos teriam lICOIlMIhado a
que a raarJll florestal fosse criada em outro local. longe daquela trecho
compreendido llIl1re a rodovia Santarérn-CuiMlá (que li uma rodovia
fwderal) e a margem direita do rio Tapajós; tendo ao norte a cidade de
San1arém e ao sul a rodovia Transamaz6níca, que li ouInI rodovia
federal. Aliás, ambas as rodovias tinham sido construldas no governo do
próprio Presiden1ll M6dicí, que levou a er.ilo um ambicioso projeto de
colonizaçlo e auentamen1D de famíliM ao longo dIla citlIdaa rocIovias
federais, at8ndendo assim ao grande chamamenlD à NaçAo "para que
os homens sem terras do Brasil ocupassem as terras sem homens
da Amazõn~aH, preconizado peío próprio'Governo Federal.

Como entlio concordar com a allistência de uma reserva
florestal às margens dessas rodovias federaiS. ditas rodovias de
penetração ou de intllgraçlio nacionai?

Tudo foi elaborado. infelizmente. nos escritórios refrigerados
de Brasília. Diga-se de passagem, sem nenhum estudo sobre a área. E
isto • tio verdadeiro que nem sequer consuitaram os mapas pollticos do
Esmdo do Patá, po'.s, se assim tivessem agido, certamenlê teriam
tomado conhecimento da existência da cidade de Aveiro. que está
plotada nos mapas do Pará há mais de um século.

~ evidentll que __ absurdo nio pode perdurar. A cidade
de Aveira nlio pode continuar fazendo partll da uma reserva florestal tllo
irr.spon..vs!mentll criada por um ato abtlolutamen18 i~. O
rnunlolpio da Aveiro nlo t.1m por que continuQ/' condenado • estagnaçlio
pelo falíl de que li lua ti..... territorial éonfuhde-ee pratiCamente com a
FIorHUI NIoillllal dd iàl*jÓil.

lÍlguma ot:li.- precilMI ..... feita. Na _ avaliaÇlo, ó cetlêl
lIIIia revogar, pura e simpleement8. o n'lenclonádo Decreto nO 73.Bll4 de
1D di flwrejJij d. 1974. lll1'l l'1IZió doe ImllI1sos danos calJtllldoll à
rtgllo, Ill'ln01l*lri\llt1lIII ao munk:iplo de AvtII'o, o qual, _ qUlUe 20
SI'\oIi, fiêQlJ ~ado, impedido da ot_, tolhidO em sua linsl. de
d_voMmIt\ig. A16m do mell. n_ interregno. nade. óU quase nada,
lllI ftItc dllWI, d. wrdadalro, quer pelo extintó IBr", tlllei' pelo abJal
1!lAMA. Mó "'Jt _. lia If.."t'Cl eutl1pnmeritõ do áludido • "msto

Decreto nO 73.684. Nem a dernarcaçAo da área da citada Reserva
Florestal foi sequer iniciada.

Todavia. a simples revogaçio do mencionado DeoreiD
Presidencial e a conseqi.lent8 extinçio da Floresta Nacional do Tapajós
constiluir-se-iam, a nosso ver, nurna posiçIo radical que nlio levaria
nenhuma vantagem à regiAo. Por isso. defsndernos uma posiçAo
intenmediária entre a atual sib.laçio e a extlnçlo da Ressrva, pura e
simplesmen1Jl.

Na verdade, o que desejamos é liberar a cidade de Avelro,
as vilas e povoados, do intllrior da Reserva FIorH1aI. de tal forma que o
município de AveMo possa caminhar rumo ao seu dessnvoIvimento.

Por i6,1!O. prcpomos uma nova redaçlio ao artigo 1° do
Decreto nO 73.684. di! 10.02.1974. redaçlio esta que. acreditamos.
soiUC1Ollllrá a questlo da Iibertaçlio de Aveira e restablllecení a
existência dos lotes, cujos t1bJlos foram. expedidos pelo INCRA. sobre as
terras situada. na faixa do eixo-norte da rodovia Santarém-Cuiabli.

Em suma, Senhores Congressie!llll. errtIIndemos que. com
os limites ora propos1Xls para a FLORESTA NACINAL DO TAPAJÓS,
fica garantida a exisl6ncia pacífica deaea Ressrva Florestal e viabilizado
o desenvolvimento do município de Aveira, o qual poderá sair do seu
isolamento com a construçto da tllo sonhada rodovia ligando a cidade
de Aveira à rodovia Santllrém-Cuiaboi (BR-1B3).

Assim sendo, e por todas as razOes aqui elencadae.
esperamos poder con1ar com o endosso doa i1u_ membros das duas
Casas do Congr~sso Nacional para a imediata aprovaçlio do prllHllle
Projsto de Lei. a fim de que saja rlls1llurada a autonomia do !l1Unicípio de
Aveiro sobre o seu próprio 1Ilrrilório. direito que, aIliis. é garantido no
caput do artigo 18 (dezcito) da Constiluiçto Federal. ""-

Plenário Ulysses GUima~es~ern.-)..t:L~a-r 'lo de
1~. ~

Crr.:...c-'c~ c-:-q,.....~~
~lBElR(J ___

~~;::;:al .

"LEGISLAçÃO ClT~A ANEllAOA PELA
COOROENAçÃO OE ESTUOOS LEGISLATlVOS-e.OI"

República Federativa do Brasil -CONSTITUIÇAO
1988

-----------_._.. --.---_ ..-.-_.
TtrúLolII

DA OIlGA/IIZAÇÁo DO ESfADO

CAPIntLoI

ArI. 11. A organizaçJo politiro-administrativa da Repúblioa Federativa do Brosil
compreende a UniIo. os Estados. o Distrito Federal e os Municípios. todos autÕfto
lIlO5, nos lennos desta Constituiçlo.

§ 1.' Bmllia é a Capital Federal.

§ 2.' Os Tenilórios Fedelllis intearam.a UniIo, e .... criaçio. tr.Insfonnaçlo
~~~do ou rCtnlegra~o ao Estado de ongcm serlo reguladas em lei comple-

§ 3.' Os Estado!; podem incorporar« entre si. _dir... ou desmembrar
se para se anexarem. a outros. ou formarem novos Ertadoc ou Terrílórios Fedem..
medJante aprovaçJo da popolaçJo diretamente interossada alm'és de plebiacito e do
Congresso Nacional, por lei compJemcnlar. • •

§ 4.'·A crIaçJo. a incorporaçlo. a fado • o desmembmnento de Municipi..
p....MtIo a continUidade ea unidade histitria><:ullUlll do atnlllenle wbono, fi.......
iIb por lei estadual. obedecidos OI requlsitoc p!CVistoc Im lei complemcnlar~
e dependeria de consulta privia, medJante p1ebiJcllAl."~ direW!letlte illle
rtuadU.

ArI. 19. É vedado à Unilo. ao< E<tadcs. ao OIs\ritO Federal. aosMunícl~
I - estabelecer etll1O! réUci_ OU Ilre)ii. Iülwineio~.loi.tl1lbl~.lhós õ

rnnélônameuto ou manter tom .k!I ou IOUI refll1:ienllnta telaq/lli de dípet\dtncla
oU altahÇa. ré!illlVilIa. na (ômiá dà lei. a ec>llbOraçío~ ihlereue ll\Ibllto:

11 • t<l:\l"" r~ .os dot:llllj~nIM públlll<lC:
III • triar di'lihÇÕel.nU. bta,i1aitol oU pltriteIUllll intit 11.
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anos.

SaJ.a das Sel!sões, aOB

çáo.

JU51I!'ICAÇXO

IPI-

de """ a't1-or::ldade llt.bora't1_. d~ndl!!l., :!undumentlll".ente •

do UllO de um ..,.íaulo para " desloeuem por .....&'t&.. ~.o:iõe&.

A exemplo de outroEl profi"eioD.e"'lis, COMO OS ~:t:d.st:o:1G ,

oe reprefl'l!!ntan'b!e comerciaie lI.utôno~Det para o e~rc!cio

Art. '11 Bevogllll>-Be ..... liispoei.çõea em con'trário.

Ar't. 61 Ea'ta lei en'tX'l\ em vigor na d..ta de sua publica-

Art. 51 O poder Executivo. 0Ul(idO o !>linistéri.o da :P~

2enda, re~nt~ 'esta le1. no p~zo de aessen:ta dias.

Art. 7.- Este Decreto entrarã em
vigor na. data de sua pUbUca.ç~, re
vogadas as dispos1ções em contrário.

Brasil1.a. 19 de fevereiro de 19701;
U39 da Inàependênc1a e 869 da
Repúbl1c&.

EldLIO G. MtDICI

Moura Cavalcanti

Art. 41 A inobservânc1.. lio disposto nesta le~6l1jeitará

o infrator à apreBIlB&O do veícuJ.o e ao pagamento de ::ml'ta

correepondente ao dôbro do tribu'to ieen'to.dO.

PROJETO DE LEI N° 795, DE 1995
(Do Sr, Wagner Rossi)

Assegura aos representantes comerciais autônomos o
direito ã aquisição de. 'le!çulo novo COIl isençÃo do

IPl.

(As COMISSOES DE FINANÇAS E TRIBUTAçAo I E DE COIiS

TITUlçAo E JUSTIÇA E DE REDAçAO IAM. 5') - ART.

24, lI)

O CONGRESSO IlACIOIUL liecre'ta,

ll"t. 21 Para fazer jus ao beneffcio previs'to no ar1:igo

anterior, o representante comercia). autônolJlo deverá comp~

var, perante o órgão competente do Minisúno da Fazend...

não poaB~r'veí..cu.lo.

ll"t. 31 O veícuJ.o adq1lir1do na :!oma dBII't.. lei não PSo

derá ser cOlllAlrcia4z&do durante o período mínimo lie trêe

Art. 12 t assegurado aos representantes comerciaJ.8 au.tân.2,

mos o direito à aquisiÇão de, ve!cul.o nQ'Vo, n ser utilizado nO

exercício de sua atindade labor.ti:~&, com. isenção do

Içosto sobre Produtos IndWl'triallzo.dos.

DEC'REI'O N' 73.8N - DI 19 DI
l'EVDE1IO DE 11'l4:

CrúJ li Floresta Naciorud do Tal"
1ós. e c14 oldrcu proWUnci41.

O Presidente da República. usandO
da &tr1bU1çAo que lhe CODfere o ar-
tigo 81. item III. da Conatltuiçio Fe
deral, e considerando o cUsPOlSto na
alínea "b", do artlro 59. da Lei n.9
oi,771, de 15 de setembro de 1965. De
creta:

Art. 1~ E' criada. DO Estado do
Para. li. Floresta Nacional do Tapa
1Ó11, &ob 1W1ad1çlo dO IDItltuto Bra
6ilelro de Desenvolvimento P1ores~l,
óriio viDCulado &O KlDiaWrto , da
AlP'1cult.ura. com a '.fta esttm&4a em
600.000 ha <.se1acentQI mu hectares).
dent.ro dos aHUinu. limitei e con-
frontações: ! - Rio Tapajós;
Leste - ~ CUiabá - santa-
rém: Norte - Reta que passa ....elo
m&rco 60 <clDquenta) d& RodOvia
Cuiabá - Santanm e pOr um ponto
cle la.tltucle 1&U&1 a 2t 45' S (doia rraua
e quarenta e c1Dco mlnukJI Sul. à
margem clirelta do Rio TapaJtl&: •Sul

R.1o Cupari e seu aauente s&:-.t&
Cruz. também chaDl&do CUp&r1 Lea
te. até a lntersecc;io deate ou do pro
lonramento de seu eixo. com a RoàO
V1a. CU1&bá. - Sant&rim.

Art. 29 O lnatituto Braallelro C:e
DesenVOlvimento Ploreat.&L mec:ll&Dte
estudOlS de nat.ureza ai1Y1cultur&1. pr0
movera & ut.1l1uÇio mlUtlp1a ltQI re.
Cura0. natura1l d& PIoreIta N&C!onal
do Tapajós sob o rerime de rencU
mento 6ustentado.

Art. 39 No prazo de 180 (cento e
oitenta) d1&&, o Instituto BrasilelrO
cle Desenvolvimento Florestal selecio
nará a área cleastinada ;. crlaçio ~e
u~ Estação Experimentai. cuja ti
na.1~dade será. a de Pe&qUlsu e ex
penmentação. de Interesse r~(\nd,

Parágrafo úJUco. A E4taçao Expe
rimental ficará. .subordinada adminls
tra.tiva.mente &O Instituto BrasileirO
de Desenvolvimento P1oreataJ.

Art. oi~ O Illatltuto Brasilelro de
Desenvolv1.lDento Florestal pOdern 'des
t1n&r áreas da Floresta para Reser
vu Blo1óii<:aa e v&1Or1z&çio Tur1a
tica.

Art. 59 F1ca o Inatltuto Brasnet~
de DeaenvolvimellO ~reatal autorl
zaclo a celebrar conveniol com enti
dades púb11cM ou privadas. obJettva:l
do o uso r&C1onal doa recurtlQ& na.tu
ral.a existentes na P'loreata.

Art 119 O M1n1stério da A~
tura. 'por proposta do Instituto Bra.
sl1eiro de Desenvovtmenoo Florestal,
baixar6. as normas para a adequada.
organizaçiO. funcionamento e explo-
raçio múltiPla dos recUl'SOlS nawra~s
da Floresta.
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Entretanto, .. maioria desses trabalhadorss não diepõs

de recursos para e.dquirir ve!cuJ.o nevo, o que c onf'igura _

em a_rio entrave ao exercício de seu of'!cio.

Exatamente por BeBe motivo, e tendo em vista. o l)ncedea

te existente quanto aoS motoristas profissionais, que têm

direito de e.dquirir ve!cuJ.o novo com isenção do IPI - Ir!!

posto sobre Produtos InduatrieJ.izado, temos para nós que

a mesma beneslle deve ser estendida aos reportados IJrotis-

aianai e ..

Esse é o objetivo desta proposição que t para evita.r -

eventuais fraudes, determina que o representante comerciaJ.

autônomo ~ue e.dquirir ve!cuJ.o com isenção do IPI não de~

rã poseuir outro carro, nem vendê-lo no prazo de três anos.

Por todo o exposto, esperamos que a iniciativa venha a

merecer acolhimento.

I r {V,;"r
SaJ.a dai! Sessões ,aoll / e.

/}
t>C.é;'-T"·-~ /~-')

Depllte.do WJ.GNER ROSSI

PROJETO DE LEI N° 797, DE 1995
(Do Sr. José Fortunati)

Estabelece limites máximos para os niveis sonoros e

de calor internos nos veículos de transporte colet,!

vo.

(As COMISSOES DE ECONOMIA, INDOSTRIA E COMJlRCIO, E

DE CONSTITUIçAQ E JUSTIÇA E DE REDAÇM (ART. 54)

ART. 24, U)

o Congr= Nacional decreta:

Art. le. Os níveis sonoros máximos internos permitidos em ômous
urbanos em todo o território nacIonal serão de :

I - 78 dB(A) a panir de 3I de dezembro de 1997;

11.77 dB(A) a partir de 31 de dezen:tbro de 1998;

m -76 dB(A) a panir de 31 de dezembro de Im:'
Art. 2e

, Os níveis sonoros máximos internos permitidos em ônibus
rodoviârios em todo O território nacional seria de :

I - 77 dB(A) a partir de 31 de dezembro de 1997;

n- 76 dB(A) a partir de 31 de dezembro de 1998;

m-7S dB(A) a partir de 31 de dezembro de 1999.

Art. 3°. O limite máximo de calor médio adtnisIiveI m interior dos
ônibus urbanos e rodoviários é de 30,S mUfG.

Art. 4-, As datas~ nos anigos 1° e 2° são as de entrada.
em operaçio de_os novos.

Art. S'. Esta lei~ em vigor na data de sua publicoçio.

Art. 6°. Revosmn- as dispoSIções em contrário.

.JUSTIFICAÇÃO

A categoria dos motoristas de ônibus. sejam de veiculos urbano~

ou rodoviários. tem a peculiaridade de passar varias horas seguidas ao volante. no
cumprimento dajomadl de trabalho.

Dado a especificidade da profissão. torna~se imperativa a exigêncl3
do cumprimento de algumas nonnas regulamentadoras. objetivando a obtençio de boas
condições de trabalho na operacionalizaçio dos veiculas. a serem garantidas na fabricação
dos ãJÚbus.

A prerrogativa da lei vai de encontro ao anseiO da categoria de \ CI

concretizada a obrigatoriedade da aplicação de mdices mmimos relativo.s a acusllca ~

temperatura internas. que proporcionem niveis de conforto ambiental compatlveís com f'

pleno desempenho do oficio de dirigir e com a manutenção da saude do trabalhador

A exigência desses indices. a serem adotados na fabricação do

veículo. empresta beneficios para o empregado. usuarios e empregador. patentes na
garantia de bem·estar do condutor. satisfação do publico e aumento do rendimento do
serviço

Sala das Sessões. e"'/'5de 08 de 1995

PROJETO DE LEI N° 799, DE 1995
(Da Sra. Maria Elvira)

Regulamenta o exercício da profissão de Decorador,

e dá outras providências.

(!s COMISSOES DE TRABALHO, DE ADMINISTRAçAQ E SE!

V.IÇQ P0J3LlCO, E DE CONSTITUIçAQ E JUSTIÇA E DE R!
DAÇM (ART. 54) - ART. 24, U)

O Congresso Nacional decreta:

TiTuLo I

Do Exercicio Profissional de Detoraçio

CAPtruLOI
Du Atividades Profissionals

Art. 1° O exercício di profisslo de Decorador no território
nacional obletVldu u condições de capacidade e demais exigõnciu /egaiI, é usegurado:

I - aos diplomados em cursos de Deco~ ministndos por
estabelecimentos de ensino superior, oficiais ou reconhecidos;

n - aos diplomados em curso deDeco~ em escola estrangeira
de ensino SUperior. após I revalidaçio e registro do diploma no Pais, bem como lOS que
tenham .... exen:icio ampando por convênios internacionals de intercimbio;

III ~ aos que. possuidores de outros cursos superiores. embora não
diplomados nos termos dos incisos ''4' e 11. venham exercendo. comprovada e
ininterruptamente. à datl da publicação de.1 lei, as atividldes de Qecorador, por, pelo
menos. .:! (dois} anos: ..

IV ~ .aos que.. tendo concluido curso de segundo grau. venham
exercendo. cOnlprovada e ininterruptamente.• data da publicação destilei. u atividades de

Decorador. por. pelo menos. 5 (cinco) anos

Paragrafo unico. Aos que conluirem curso tecníco de Decoração.

após a data de publicação desta lei. seria exge~i.das caneiras de Tecnico em Oecoraçio.
cujas atribuições serio fixadas pelo Conselho Federal de Decoração

Art.:O E reservada exclusivamenIe aos profissionais referidos

nesta leí a denominação de Decorador

An. 30 As ~mpr«tsas .ou entidades .deprestação de serviços de
d~ração manteria. em seu quadro de pessoal ou em regime de contraIO para prestaçio

~ serviços. d~oradores inscritos no ·Conselho R.cg.ionai de Decoraçio. ficando impedidos
de cometer atividades privativas desses profissionais a pessoas nia habilitadas.

Art 40 As atividades de Decorador serão exercidas mediante

vlDculo empregaticio ou como atividade autônoma. respeítadas as nonnas tecnicas e'eticas

providas pelo Conselho Federal de Decor>çÍo •
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CAPÍTULO 11·
Das Atribuições do Decorador

An. ~o Aó .DeCorador. cuja. profissio se caracteriza por
realizações de interesse social e humano que tenham como objetivo a melhoria da qualidade
de vida, compete:

I - elaborar e responsabilizar-se por projetos d. decoraçio de
ambientes internos e externos;

n - clabo<u e raponIIiJilizarse por projetos de mobiIiírio e

olljetoJ de deconoçio;

m•promover eventos relacionados com • deconçIo;

IV - fom<ccr consuIw técnicas m'cretlIa i doeorIÇIo de

ambientes internos e externos;

v • desempellhlr CUJOS e funções em erttidados púbHcas e

privadas relacionadas com • decoraçio;

VI - ensino, pesquisa, experimentaçio e ensaios;

vn -fiscalizaçio de obras e serviços lécnicos de deconçIo;

vm -direçlo de obras e serviços técnicos de decotaÇio;

IX - produçIo téenica cspecialiuda.

Arf. 6" CoIiipeIe' ao Decorador na execuçIo' dó projeto de

decorIçio:

n· rebIixamenlo de telas;

v- desenho,e d....u-o de,mówis;

.;

projeto;

vn· ptissgismo e UJbIDismo;

'""'VIJl-~it~o devlos;

IX • diJposiçio cio mobiIiirio confurme p11111a boiu.

§ 2' N. exe<:Uçio do projeto o Docondor devori praar

--.... 1ICI''allIdo da·'ViliblIidlide'e dcsenYoIvimento do projeto,~
-.cendo as JOllUinIes atividades:

I· cOIetI de dados de nanueza técnica;

m • eIabo[Jçio de OrçamenlOS de maÍeriais. equipo-.
inaIIÇlles e nJIo-do.obra;

IV • eJaboraçio de CItlIIOgI'IJtIa de trabalho, com obIervincia da
_ técnic:u e de J<BIII&IIÇa;

v - liJcalizaçio, <>rientaçio e coordOlllçio do projeto ..
iaDIIçlla, lIlOlIlIgens, reparos e DllnUtençlo;

'VI • UIesSOtàtílelllo' téciüco na compra ~ utilizaçIo de
lIlIIeriais, móveiJ. adamos e objetos de arte;

vn· rcsponssbilidade pela execuçio de projetos~ ca.
ampeciM formIçio'jlrofiIsionII; . ,

vm • receber assessoramento técnico de profissiOll&is na eucuçio

de projeto comjlIemeritar emireu que nlo sejam da competõncia do Decorador;

IX • çonduzir a execuçio téenica dos ttaboIhos de _

1...~il&We;

x •''pratar usessori. técnica no estudo e~ de
prajIloI,

Art,'" O projeto de decoraçio é de lUtOria~ do

Decorador que o ISSina e de sua inteira rcsponssbilidade quando o executa.

PIIigrafo único. É obrigatória, aIóm da UIiDatura do Decorador
no projeto•• mençIo explieit. do titulo do profissional que os subscrever e do número da

carteira expedida pelo Conselho Regional.

Art. 8' É obrigatória. colocaçio de pIlOU em obru, viIivel ao

público. escrita em letra de fonns. com o nome do Decorador, tituIos e número da carteira
expedida pelo Conselho Regional,

CAPiTuLom
D. Responssbilidade e Autori.

Art. 9' Os direitos aulorais de um projeto de decDl'lÇlO,
~ as.roIaçOes ,COIl\I'I1UIiS e>cpn:NaJ entre o autor e 0IIIl'0S interelJados, sIo do

profissional que os elaborar.

.PIIigrafo único, Quando o projeto for elaborado por mais de um

decorador legalmente habilitados, todos serio considerados CO-I1lIOIa, "'1!'l Ol\~,t1
d....... correspondentes.

Art, lO, As alterações do projeto SÓ 1"?deriI>,,-..fei!flo,PI'k!
profisIional que o lenha elaborado.

,·P.~oúnico. Em cuo de ~ ~''''!..''''''''
, compmvada, as~ poderio ser feitu por outro pmliJJiorud bIbiIitado, • quem
1'P!Jeri.• J'CJPO\IfIIbilidaeje pelo pmjeto.

Art. I I. É uoegurado ao lIIIor do projeto o direito de
~,..... exec:uçio, de modo • garantir. aJa RIIÜ2lI\'Io de acordo com o que na.
foi esubelecido.

CAriTuLoIV
Do Exorcicio llepJ da Profiaslo

Art. 12. Exerce il&gaImente. profisslo d. Decorador:

I .• pessoa fisica ou juridica que reaIizIr atos ou preotar oervic;os
reservados aos profissionais de que trsIa esta lei sem inscriçio no COIIIOIbo Regional de

Decoraçio;

n •o profissional que exercet' .tividades estrIDhu i aJa profiJlio;

m • o profissional que for sócio ou einpl'Ollldo de empresa de

~o de serviços de decoraçio e que Dia partieipar de Seus serviços especializados,

.,-.ceto' quando houver outro profissional responÁveI;

IV • o pmfissional que, suspenso de suas atividades, contíoue em
otividade;

v •• empresa que exercer atribuiçôes resetV&das aos decot:adorcs
sem • partícipaçio efetiva e autoria declarada de pmfissional legalmente habtlitado e

inscrito no éonselho Regional de Deeoraçio,

. TinJLon
Da Fiscalizaçio do Exercício da Profisslo
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, CAPÍTULO I

no. ÓrBJos Fiscaliudores

Art. 13. Ficam criados o Conselho Federal de'DecorIçIo

(CONFEOE) e os Conoelhos Resioliais de Decoraçlo (CONREDE), com a finaJidade de
fiSCllizar o exercício da profissio de Decorador.

Art. 14. O Conselho Federal de Deconçlo promcmri a inItalaçIo
IlOl EItadoa e Distrito Federal dos Conselhos Regionais nocesúrios • execuçIo data lei,

podendo a açlo de qualquer deles, estender-se a mais de um Estado.

§ ]0 A proposta de criaçio de novos Conselhos Rq:ionais ....

feita peIs maioria du entidades de c!use e escolu com sede na regiIo, csbendo aos
Conselhos Regionais atingidos pela iniciativa opinar e encaminhar a propoIIa • aprovaçIo

do Conselho Federal.
§ 2° Cada unidade da federaçlo só podeIi ficar na juriadiçIo de

um Conselho Regional.

§ 3° A sede d,os Conselhos Regionais sert no Dillrito Federal e na

capitll dos Estados.

CAPÍTULOu

Do Conselho FederIl de Decoraçlo

Seçio I

Dalnstituiçlo do Conselho FederIle suo Atribuiçllel

Art. IS O Conselho Federal de Decoraçlo - CONFEOE, com sede

em Belo Horizonte. Capitll do Estado de Minas Gerais. é a insIIDcia a1perior de

titca1izaçIo do exercicio profissional de Decoraçlo.

Art. 16. Slo atnõuiçõel do Conselho Fed<nI:

I . julgar em ú1lÍ111l instincia os UIUIIlOl reIativoI ao exercício da

profissio de decorador,

n-decidir qualquer questlo lIISCitada peIoa COIIItIboaRegionais;

m-julgar em última instincia os RaJf10IIlCbre resistro, decido e

penalidades impostu pelos cOIlIeIhoi Regionais.:

IV • boixar reooIuçOei regulamentando a preoente lei e resoivonlIo

os ..- orniuoa;

v - fixar o número de conselheiros para os CooteIhoa Re;ionais e
ConHIho FederIl;

XIV • enviar aos Conselhos Regionais cópia do expediente
OlICIlllÍnhado ao Tn'bunal de COnlU até 30 (trinta) di... após a remessa;

xv - autorizar o Presidente a adquirir.. onerar ou. mediante
Ucitaçlo, aR..... bens imóveis.

Art. n. Constituem receita do Conselho FederIl:

I • 20% (vinte por cento) da receita~ da cobraDça do
........ _ emoIumenlos e multas pelos Conselhos Regionais;

m-doações, legados, juros e receitas panmoníais;

w -outros rendimentos !Nentuais.

SeçioU

Da Composiçlo e Organizaçlo do Conselho Federal

Art. IS. O Conselho Fed.r.J de Oecoraçlo é composto por 10

(dI&) mimbros, inacritos nos Conselh~.~ Regionais.

§ 1° Serlo eleitos S (cinco) aupIentu de eooselbeíros.

§ 2° A Diretoria do ConSelho Federal de Decoraçlo .... eleita

"1IIIioria abaoluta de seus membros. •

§ 3° A vaga de Presideme .... preenclúda pelo VICe-Presidente.

Art. 19. O llWldato dos membros do CllIIIOIIlo Federal e da aJa

.....acn de 2 (dois) anos, pennilida alftleiçlo por mais um período.

CAPÍTULOm

no. Conselhos Regionais de Decoraçlo

Seçlol

Da Instituiçlo dos Conselhos Regionais e ....~

Ar!. 20. Os Conselhos~ de t\econçIo. CONREDE, do

clqIoI do fiacaIi2lIÇio do exercício da profissiode~..

··M:2J. SIo~doaConselhosRegionais:

I - examinar os~os de inJCriçlo dos Dec:oradores e
JlI*U juridicu, expedindo u -.iras preAuionaiJ ou documentos de registro;

VI - fixar o quorum núnimo para u decislles IlOl COIIIeIhos

Regionais e no COIlJeIho Federal;

vn - julgar, em grau de teCUno, u infrações no Código de Ética

ProfàsionaI do Decorador;

1
Regionais;

VllI - decidir sobre u propostu de criaçlo de novos Conselhos

IX • orpnizar o seu regimento interno;

x -1Iaixor o Código de Ética Profissional;

m - orpnizar ti ..... de fiJcaIi2IÇlo do exerclc:i.2 da profiJslo
npada peIs pn:oentelei;

IV - julgar os processos de infi'açlb • Presente lei e ao C6dígo de
Ética Profissional. impondo u penafldades e muJtas csbíveis:

V • suprir ao Conoelho Federal u medidas nocesúrias 'h
fllFIaridade dos JetViços e • fiJcaUzaçlo do exercicio da profissio reauIada DOSla lei;

VI••, COIII • coIaboraçio das sociedades de c!use e das escoIu

do Decoraçlo, nos UJUnlOl tolacionados com a presente lei;

XI • eslIbelecer norntU gerais e homologar os regimentos intOttlÓl

doa Conselhos Regionais;

xn ; fixar e Ilterar u anuidades, emolúmernos e tlXU a serem
p.gu pelos profissionais e pessou juridicas registradu nos Conselhos Regionais;

xm • incorporar ao seu ba1ancete de receita e dapesa os dos

Conselhos RegionaiS;

vn - eIJborar seu regimento interno, submetendo-o •

bomoIopçio do Conselho FederIl;

VllI - cumprir e Iàzer cumprir a presente lei, ... resoluções
boixadu pelo Conselho Federal, bem como expedir os .IOS normativos nocesúrios;

IX • orpnizar, 'diJcipUnar e manter atualiu<lo o registro doa

proIiJsionais e peoaois jurldicu que, nos lermos dest. lei, se itucrevam para exercer u
atividades de decoraçlo na aJa juriJdiçlo;
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x - of8lJÜZlr, regulamentar e manter o registro de projetos e
planos para salvaguarda dos direitos autorais dos profissionais que o desejarem;

XI - expedir u tabelu básicu de honorários profissionais;

XII - autorizar o Presidente • adquirir, 0Il0I'Ir ou, mediante
1icitIçio, alienar bens ÍJDÓVCÚ;

XIII - publiclU" relatório a,"\al de seus trabalhos e encaminhá·lo ao
Conselho Federal.

Art. 22. Constituem receita dos Conselhos Regionais;

I • 80% (oitenta por cento) das anuidades cobradas dos

profissionai~ e pessoas juridicas~

11 - taxas de expedíçio de carteiras profissionais e documentos
diversos:

111 • emolumentos relativos a registros. viSTOS e outros serviços:

IV - multas aplicadas aos inscritos;

v -dotações orçamentãria.s;

VI - doações. legados. juros e receitas patrimoniais;

VIl - outros rendimentos eventUais

Art. 23. Os Conselhos Regionais recolherio ao Consejho Federal.
ate o dia trinta do mês subsequente ao da arrecada.çio da anuidade.. a quota que lhe
pertence. conforme o inciso I do ano 19.

~olI

Da Composição e Organização dos Conselhos Regiorais

Art. 24. Os Conselhos Regionais de Decoração serio constituídos
por \li (dez)~s, diplomados em curso superior e inscritos nos Conselhos Regionais.

§ 1· Serão eleitos 5 (cinco) suplentes de con.'Olheiros.

§ 2· A Diretoria dos Conselhos Regionais de Decoração serio
eleiw pela maioria absoluta de seus membros.

§ 3· AVIl!l' de Ptaidente será preenchida pelo Vice-Presidente.

Art. 25. O mandato dos conselheiros regionais e da sua diretoria
será de 2 (dois) anos, Permitida a reeIeiçio por mais um periodo.

TiTuLom
Do Registro e Fiscalização Profissional

CAPÍTULO I

Do Registro dos Profissionais

Art. 26. O Decorador poderá exercer sua profissio quando
registrado no Conselho Regional em cuja jurisdição encornra sua atividade prioeipal,
mediante a apresemaçio de diploma devidamente registrado e documentos exigidos pelo
Conselho Federal.

Art. 27. Será expedida caneira profissional a todos os registrados
no Conselho Regional, conforme modelo adotado pelo Conselho Federal e mediante o
pagamento de uma taxa estipulada por ele.

§ 1° A carteira profissional deverá conter o número de registro. a

IlIIUreza do titulo, especializações e demais dados n....sirios à identificação do

profissionai.

§ 2· A caneira profissional, P"" os efeitos "desta lei, substituirá o
diploma, valerá como documento de identidade e terá fé pública.

Art. 28. Aos diplomados por escolu superiores de decoração,
autorizadas ou reconhecidas, cujos diplomas não tenham sido registrados no órgio federal
competente, será concedido registro provisório no Conselho Regional durante I (um) ano.

Art. 29. Cuo o profissionai ou firma exet'ÇlllU& atividade em mais

de uma Regiio. deverá visar nelas o seu registro.

CAPITuLou
Do Registro de Firmas e Entidades

Art. 30. As empresas, sociedades e associações cuja finalidade seja
• ex:ecuçlo de obras ou serviços de decoraçio só poderio iniciar 5UU atividades após o
registro nos Conseth9s Regionais. bem como o dos profissionais do seu quadro técnico,
segundo normu estabelecidas pelo Conselho Federal.

Art. 31. As entidades públicu e privadas que tenham sob seu
semço algum decorador, ficam obrigados a promover seu registro no Conselho Regionai.

CAPÍTULOm
Das Amuidades, Emolumentos e Taxas

Ait. 32. Os profissionais e empresu registradu nos Conselhos
Regionais sio obrigadas a pagar-lhes anuidades, arbitradas no Regimento de Custos,
amalmente, pelo Conselho Federal. _

§ 1· A anuidade a que se refere este artigo será PISa. partir do
dia I· de janeiro de cada ano, devendo ser acrescida de 20"/0 (vinte por cento) após 31 de
março, se quitada no mesmo exercício. a título de mora.

§ 2· Aanuidade paga .pós o exercício a que se reiell; terá o valor
atualizado, acrescido de 20% (vinte por cento), a titulo de mora.

Art. 33. Será cancelado o registro do profissionai ou emp.....
inadimplente durame 2 (dois) anos collleCUlivos, podendo ser resbilitado após o
pagamento da divida.

Art. 34. O Decorador deverá apresentlU" sua caneira profissional
sempre que lhe for solicitado e provar o pagamento da anuidade ao Co_lho Regional e
demais IJXU e'contnbuiçõe5.

Art. 35. Só poderio ser admitidos em concotrincia pública para

obras e serviços técnicos e para concorrer a concursos de projetos. os profissionais e;
empresu que estiverem registrados nos Conselhos Regionais e provarem a quitaçio da
anuidade e a aquisição do visto do COIIIeIho da jurisdição onde a obra, o SetViço tl!cnico e
O projeto sejam executldos.

TÍTULo IV
Du Penalidad..

Art. 36. M infrações a esta lei serio punidas com as seguintes
penalidades. aplicadu pelo Conselho Regional:

I - advertõncia reservada;

'n - censura pública;

ID-muIta;

IV - suspensão temporiria do exercicio profissional pelo prazo de
6 (seis) meses a 2 (dois) anos;

V· canceianlento definitivo do registro.

Art. 37. AJ; penas de advertência reservada e de censura pública

sio aplicáveis aos profissionais pelo descumprimento do Código de Ética, conforme a
gravidade da fàlta, agravada no caso de reincidência.

"'Art. 38. AJ; multas são estipuladas anualmente pelo Conselho
Federal no Regimento de Custas, apliCl.das em dobro no caso de reincidenci&.
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An. 39. o cancelamento definitivo do registro é penalidade

imposta pela má conduta pública, escindaIo ou condenaç1o definitiva do profissional por

crime conridenJdo intinwrte.

An. 40. A aplicaçlo du penalidades previllU lICSle Título nio

exime o infrator d. outru cominaç&s legais.

An. 41. O profissional infrator poderi recorrer ao Conselbo

\loIiOnII. com e!eito suspensivo, no prazo d. 60 (sessenta) diu, COIII&dos da data d.
lIllIilIcoçIo .. no mesmo prazo, ao ConJelbo Federal.

An. 42. Oa autos d. inftaçlo. após ju!pdol definitivamente
COIISlituem tftuIos d. divida liquida. cena.

ienso iliadol as técnicas .do processo exigido na execuç10 d. um prpjeto. p.íIMI a
profissional Decorador I executa-lo."

O Decorador de nivel superior. ,; um •.".eialISltl"llIIIftlaCIo

dos espaços interiores. residenciais. comerciais. culturais • iaaIítucionIio. 1IIlIIM'io
condições de confono ambiental e procurando a adequaç10 homem-espaço. considera~o

llpeCtos funcionais.. culturais. esteticos e psicolõgicos.

Esta intervençio requer o desenvolvimento da capacidade criativa

para uma concepç1o adequada do projeto. aliada a uma eficieme habilidade operacional
para sua implementaçio coerente. Sua formaçio igualmente o habilita à pesquisa.

cumprindo um papel na sociedade. preservando valores e produzindo conhecimento que
contribui efetivamente para a qualidade de vida humana. A Decoraçio. ponanto. enio.

apenas ane. mas também ciência. ambas se apoiando no humanismo para atingirem seus
fins.

A presença do Decoradar e nece.s.Wia e Jmponanre no

desenvolvimento de um projeto adequado que possa unir e conciliar necessidade familiar.

espaço reduzido e custO baixo.

TÍTULO V
Du DílpOliçlies GoBis • Transitório

An. 43. Os COMeIhos Federal • Rqjionois de DecorIçIo.

lUW1jIIiu dotadu d. peraonalidade juridíca d. direito público. conslituem aervíço público
rtdenI, FDJldo os IeUS bens. rendu • MVÍÇOI d. ilIlunidade m"butíria • franquia poIII1.

lIIopifica.

pelo I!

cena,",

ameniz

Ao comprar um imovel de dois quanos para alojar uma família de
cinco membros. por absoluta falta de recursos para adquirir um maior.

l pessoa sera levada a um sentimento de grande fiustraçlo. que paderi. ser

LI resolvido com a ajuda de um profissional.

An. 44. OI pm.jalao de decoraçle nIa poderio ficar sujeitos a
CCllICClf'*'cia de preço. devendo, quando for acua, _ aIljeta de COtICIlrICl.

An. 45. AlIo PRaideIIIes Poa ConoeIboo foden1.l\qjionIIs cabe.
aWm da direçlo deles. sua reptaeIllaç10 _ juizo,

An. 46: p...-., a lII&IIllato " .... subaIiIuldo.peIo sup/tlnte o
COIlIIIloiro ftIdonI ou rqionII que faltar a 6 (~--'....-ivM<lU DIa, 110 prazo

de 1(l1li)_.
, ~ '-1"'-.....

Art. 48. O exen:Icia da /imç1a de C<XtteIboiro por prazo lCÜn& de

2/JI-,lIl'tOt) da lIIIIldIIo é Cll8IidcndI> -.iço píIbIica reIeYa-. com certificado
..,..., pelo ConaoIho FedtrII quando llClaIIIÍCIdG pelarCanaeIb>a.,;-L

An. 4~. rll'll!l &SSei\IfIdOs aos atulis profissionais de DecanIçIo

• aos que, comprovada. ininterrup!ll1lellte. exercem u atividades de Decorodor. por. poIo
meoos. 2 (dois) anos na data da publicaç10 delta lei. as direitos para exercer ...Jl."lCIIIIo.

Art. 50. Os primeiras Call1elhos F.ederII. ~ ....
constituidos através de saneio por um prazo máxima de 6 (Misl -. ...,~
eleitos os Consdheiros definitivos.

An. 51. Os Conselhos Federal e Regionais deverlo elIbont ...
regimentos internos no prazo de 6 (seis) meses. a contar da data da posse.

An. 52. Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçlo.

An. S3, Revogam·se as disposições em contrario,

JUSTIFICAÇÃO

A exemplo da arquitetUra. a decoraç1o tem atingido um alto irau
de safistícaçlo, DIa apenas estética. mas também funcional e. por iaao -. a

improvisaç1o e o imediatismo de conc.pçio cederam lugar ao concurso d. profiNianois

especializados para elahoraçlo • execuçio de seus prOJetos.

Decorar. hoje, 010 se limita a escolha de tecidos. ao pendurar de

quadros. muito menos a ânsia de.encher espaços com peço para qu••1as tropecem as

usuários e aumentem os custos do projeto.

Decorar. segundo nos ensina a ex-Presidem. da AMIDE. Maria de

Lourdes Godoi, "Óo sinónímo de um pl..,.,jamento onde o equilíbrio. harmonia • o bom

o tremamento do profissional. ponanto. está focalizado no
tAMlcimenta. do ler humano e suas necessidades. tanto em tennos individuais quanto em

suas relações sociais e ações coletivas. Hoje. observa·se uma tendinaia para o
prevalecimento de uma concepção mais cultural. humanista. da relação do homem com os
~~.()CUpadOI. valorizando·se. o confono dos- ambientes. mu igualmente considerando
1SP'Gl()l' p!icológicos.. culturais e singulares dos individuns. produzidas por fomqs,
elementos e objeto. que tém. para o usuArio. um sigllificoJo relevante.

~t1 •.,.t.(f" •.': ;H.'~' ...• :A tItuJo' de e"emplo. menclonam~.se 05 iruímeros estudos sobre &5

~ .dolo ,usuário•..com ·.OS·.· espaços ocupados.. principalmente as avaliações
~'. das ambientes' construidos.' Algumas pesquisas evidenciam oa danos
causados por ambientes mal projetados sobre a saüde dos individuoL. sendo comuns as
avaliações das estações de trabalho. Igualmente já se pode contar com estudos em espaços .
~ .'1\10 atestam a imponância dos fllores amQiantais coma facilitadores para a

r"""waç.W de. individuos. ,',

Observa~se. ponanto. a função social do Decorador que.
comprometido com a melhoria de qualidade .de vida humana e de posse de conhecimentos
teóricos e cientificas avançados. encontra·se habilitado para essa atuaçio.

Divel'5l.5 disciplinas. tais como a Ergonomia. i\ Antropometria e a
Psicologia Ambiental. além das contribuições de outro. campos de saber. coma a

Antropologia. a Sociologia e a Proxemia instrumentalizam o profissional e o qualificam
para essa atuaç1o.

o Decorador também influi muito. por seu cdnhecimenta
técniCO-CUltural, na indústria do Pais. atraves da atualizaçio de irifonnações.
desenvolvimento de tecnicas especificas e na exigência de melhor qualidade. além da ajuda
no desenvolvimento final do produto

Ele tambêm incrementa e intensifica setores especificas da
indústria. tais como a indústria da construção civiL a indústria moveleira. a indüstna têxtil e
todos 05 segmentos da área de Decoraçio.

A profisslo de Decorador é geradora de empregos diretos e
indiretos. principalmente na economía infannaJ. tais como~ estofadores. COnlOe1ros.
tapeceiros, pedreiros de acabamentos. bombeiros. eletricistas. marcineiros. carpinteiros.
serralheiros, pimores, gesseiros. anesãos. anistas plàsticos ejardineiros.

o exercicio de suas atividades profissionais contribui para a
humanizaçio de espaços. gerando lucratividade em fãbricas. industria. comércio. hospmus.
hotéis, etc.

Tambem humaniza espaços comunitários. propICIando o lazer em
parques, praças. "shoppings e ainda em eventos destinados à comunidade. como feiras.
mostras. etc.

A· regulamentaçio da profissio vem estabelecer certos limites de
modo a circunscrever o campo de atulçio específico do Decorador frente a outros
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prnfiuiClnais d. ir... afins. A titu!Cl d••x.mpICl. pCld.-s. l.mbrar que ..t. prClc,sSCl p.ICl
qual .a área de Decoraçio pllSSIl. a Arquitetura já vivenciou quando se distinguiu da

Engenharia.. tonItituindo atualmente 'campos distintos com atribuições definidas

juridicamente. a se somarem dentro de uma equipe multidisciplinar maior. AJem disso. não
Se l'OfIeeSquecer que a disciplina de Planejamento de interiores constitui. hoje. ma/tiTIa

optativa nos cursos de Arquitetura. segundo o curriculo minimo vigente.

Em acrescimo. o mercado de trabalho não só reivindica. como

Atesta: a necessidade do Decorador. Inúmeros profissionais não-habilitados exercem a

profissio ao lado de outros tantos. formados por instituições de navel superior. e oUtros

mais. arquitetos. que encontram na area de interiores um campo disponiveI. A

nJo.r~gulamentação da profissão permite a atuação de profissionais não·especializados.
que prejudicam e denigrem a imagem do Decorador. reduzindo a sua atuação a questões
dteorativas superficiais e. ate muitas vezes. supérfluas. jã que calcadas em modismos e
distantes de um embasamento de ordem funcional. [ecnica. cultural. psicológica e
OC<llIÔmica.

Sendo ilSsim. a regulamentaçio vai pOSSIbilitar aos decoradores

constituir seus Conselhos Regionais e Fedet'a1. cobrar as anuidades e taxas necessarias a
sua. manutençlo. expedir suas carteiras profissionais e fiscalizar os profissionais inseritos
nos Conselhos Regionais.

A existência de sete escolas de mvel superior no pais • quatro
instituições federais. um estabelecimento de ensino estadual e duas escolas paniculares •

atestam a força da profissio e a pertinência do Decorador. apto a contribuir para os

problemas habitacionais do pms. como imegrante legitimo da equipe multidisciplinar. da
qual fazem pane ainda o Urbanista. o Paisagista e o Arquiteto. Embora. os diversos cursos
adotem titullç5es diversas. todos eles têm por objetivo formar o DeCorador

Em Minas Gerais foi criado o primeiro curso superior de
Oocoraçio na Fundaçio Univ.rsidad. Min.ira d. An.s - FUMA pelCl Decreto 55.068/64.
tec<lnbecido pelCl MEC. com uma carga d. 3.120 hClras.·distnõuidas pClr oito semestres
letivos. O currículo abrange Histõria da Arte. desenho. geoinetria. uso de materiais
expressivos. perspectiva. paisagismo. composiçia de interiores. cerâmica. mobiliário.

iluminaçIo. acUstica. anatomia anistica e fotografia. desenho etrquitetõnico. estetica e
deoenh<l d. m6veiJ.

Também n.sse EstadO fCli fundadL em 1984. a As.S<lciaç10 Mineira
ds Decolldores d. Niv.1 SuperlClr - AMIDE. cuja mi.sio precipua ,; a d. valorizar o
pro/IssiClnal, ••pecialmente o portador de diploma d. 3° grau; através d. programas
voltados para o seu aprimoramento cultural e tecnh~o.

PClsteriClrmetlt. o CUtm. Superior d. Decoração plW<lU a ser
miniltrldo pelas seguintes Universidades:

Universidade F.dem d<l RiCl d. Janeiro
EtccJla d. B.las An... CUtm COmpClsiç1Cl d.lnterior
Av. Brig. Trompowski. sinO. PrédiCl da Reitoria- sala616.
Cidade Univ.rsitiria - Ilha do Fundio
CEP 21941-590. RiCl de Janeiro - RJ

Tel, 290 -2112 - R.2778 - Fax: 280-9590,

o CutSQ d. An.s Decorativas. existente deod. a década d. 30 na
antiga Escola de Belas Anes. deu orig.m. em 1971. a<> nasclm.nto de virios Clutros. dentre
tles. o Curso de Co.posiçio dt interior... constituindo·se um dos mais antigos do plJS

nesta ireL O ClIl1O. ret<lnhecido pelCl ConselhCl.Fed.ral d. EducaçiQ deod. 1979 (Portaria
1012 de 29110179· publicada nCl 0.0 d. 30/lOn9. apresenta =go horária tCltal d. 2865
hc>ras-auJas, ICltali2andO 128 crédito., Sua duraç10 mínima e d. 4 anos (8 periodos) • o
pruo milcim' d. integra1iZlçiCl curncular-e de ó·anCl'.(12 periCldos) O ac••so ao cursCl se
fiz mediante te5l. d. habilidade e.p.cifica .m·An••.• prestação d. eKame vestibular. sendo
ollrtcidas 2S vagas anuais.

Univ.rsidad. Fed.ral da Bahia
Faculdad. de Belas Anes - CurSo Supenár de Decoração
Rua Araujo Pinhô: 212': Canela
CEP 40110-150 -' Salvador-BA

Univ.rsidad. F.d~ral d~ Ub.rlindia
Centro d. Ciências Hum~ e An.s - Departamento d. An.s
Pluticas • Curso d. Decoração
Campus Santa Mônica

Caixa PClstal 593
CEP 38~00.902 - UberJindia-MG

Universidade Federal d. Goiás
Instituto· d. An.s - CUtSCl Superior. d•. Mos Yi,suais··,_.
habilitaÇlo .m Decoraçio
Campul Samambaia
Caixa PClSta/ 131
CEP 74000-000 - Goiinia-GO

Universidade do Estado d. Minas G.rais - EscClla d. Anos
Plisticas
Curso d. Decoraçio
Av. Amazonas. 6252
CEP 30530-000 - Belo Horizonte-MG

Faculdad. d. B.las An•• de Sio Paulo - FEBASP
Curso de Licenciatura em Educação Anlstica
Habilitaç40 Bacharelado em Desenho com enfase em Decoração de
Interiores
Rua Dr. AlVaTO Alvim. 76
CEP 04018-0 IO- Sio Paulo-SP

Faculdad.s Int.gradas Tereza d'Ávila
Curso de Educaçin Anistiei ~ Licenciatura em [)ecoraçào
Av, P.i.Clto d. CastrCl. 539
CEP 12600-000 - Lorena-SP

Além do. pOS5uidore. d•. rClnnaçio .specifica. o prO).tCl nio
'*conhece a existência daqueles que ji poJlt1el1l experiência no setor Por isso. está

~o o reconbecunento dos ponadores de qualquer diploma de mvel supenor que se

dediquem. ha pdo menos dois anos. a. prática. da d~raçio. e 205 que possuem o segundo
lf'IU concluído. se comprovarem o. exerácio profiIIional nos ultimos cinco anos.

Com isso. ~"roda a gama d. decoradores. sem
diIcriminar, i Ó\l<l<:l 4& aprClvlÇiO da. ·lei;, 'lU'Íquer wn que milite. efetivament.. 111

pnl&oIo.

Aregulam.ntaç1od~ proiissio vem dirimir ClS pClotos POlêmiCClS
ICIIO exiIlem:cs· entre os profissiottait- das; ãlas afim. especialmente arquitetos e .

lIIIftboiros. bem como pClssibili\ar aClS deeoridClres cClnstituir seu. CClnselhCls R.gionais.
FIdInI. a cobrar as IIlUÍdades • taxas neo.tIfiriasi sua ~utençio. a ••pediçio d. suas

CIIllIÍfU prnfiuiclnais • a fisealizar os prClfiuí<ll\lÍl inserit'" "". Consellms RegiClnais.

o reconhecimento da profissão vem ao encontro dos intefeues da

classe. que congrega cerca de 6.500 decoradores em todo o Pais.

Esses. os fundamentos de nossa propost·... que. esperamos, possa

legalit.ar miUS uma honrosa profissão neste Pa~s

Sala das Sessões. em '(de .:;( de 1995.

/

/", ....
. ..

D.purad~ MARIA El,VIRA
:-,./

i.-//

. "LEGISLAÇÃO errADIc"ANEXADA PEL..-· .
COORDENAÇlo DE ESTUDOS LEGISUTlVOS-C:eDl"

DECRETO li\' 55.068 - • 24 ..
lCOVDIa.o DI: 19M

Concede reconhecimento li E'col~ de
A7'tes PllUlieas da Fundação' t1fd·
ver,idade Mlne,rlJ de Arte, d/l. :~/!l~

Hori:onte, Estado de M:'IlU GflT411t

Ó Presidente. .cíá Repdbl1ca no uso
do. atl'ibuiç~ Que lhe conf~e o ~nigo

87, Item I: dn COnstitU1çil' e nas
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tmDoI do art. Ia ao Decreto-Lel
n' 01. de 11 de maio de 1_ de-crefà: .. . . .

Al't; l' • concedido recoDbec'......
to 1 Escola de Artea Plilticaa"
FundaçAo oDiverakllde ~etra~·

Ar~ de Belo Bor1loDte.. J:ItadD...
M11Ías Gerail,

Art. 2' &1te Dec:ato en ra!i em
vigor na data de SUl publ1caC;lo.

Brasllla, 24 de novembro de 19M:
143' da Independêr.dll. e 7r da RI
púbU::a.

B. CASULLO Buwoo
F1df1Io 1Acerd4

POftUIA .. 1012 llB 2' llB ClOI'WIID DE 1'"

o Mlnl.tro d. E •• edo .. qcJC!.

ÇAO I: c:vL'rIIM lllllIPI'tJncia .... lha foi "l.,ad. pelo

..cnto 13.1S1 15 ......to .. 1"'•• uncro .. ".U o
Panou con..1Ilo ral .. Uucaçio ... 1213/", _'on.

_.ta do Proce.ao n9 596. 5" • 5"/11-Cn: .... 244.5Jl/1' do

IUni.tido d. Idocaçlio • Cultura,

IEIOLVI:','

Al't. 19 - I _cecUcIo &'e_llect_to ao.
cul'8o... Al'u. clnlca., ca. habUltaçõe CenoJI'.Ua ... I~

'-nUda, .. COIIpOdçio ••1••,btlc COoopodçio.. In~

1'101', II1nbtl'1I4oa pel. E.col......1•• IIl'ta.... Centl'O .. ~

tl'••• Al'te. da Uniftl'81dad. rodal'.l do Rl0 .. 01_11'0,__

n. d ..... 40 Illo .. J_il'O,IaUdo do Rio .. 01..811'0.
Al't. 29 - E.U PoI'Ud. entl'8l'i .. Yl90l''''

d.t. .. .... pub1icaçio. n"""....... dbpo••çõe... COIltl'ido.

-..o .. 25 .. uau. .. 1"1

PROJETO DE LEI W 801, DE 1995
(Do Sr. Jorge Andcrs)

Dlspõe -obre a proibição de ~brança de juro." multa e CO!

r.cio monetária incidentes sobre tarifas de água, energia

elétrica e telefone de funcionários públicos, aervidor••,.

empregados, aposentados e penllon18taa que tenham venci

..ntos, proventos e benefIciOI em atraso e dá outras pro

vidências.

(As COMISSOES DE TRABALIIO, DE ADMINISTRAcAO E SERVIÇO Pl!

BLICO I E DE CONSTITUIcAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAo IART.

541 - ART. 24, 111

o Congresso Nacional decreta:

Art. 111 _ EIII caso de atraso no paga.ento dos ve!!.

cl••ntos dos f'unclon'r los públicos, serv idores e e.pregados, e,!
tes 'terlo prazo de It' 48 horas ap6s recebi.ento do salário p!.
ra quItar d'bItos referentes" contas de 'gua, energII eUtrl
ca e telefone se. juros, .ulta ou correç80 .anet'ril.

P.dgrafo Onlco - Os encargos IncIdentes sobre e!
tas tarifas, a1 cOMpreendidos juros, .ultl e correçlo .onet'r!.
'icarlo a cargo da entidade empregadora, seja ela Pessoa Jur!
dIca de DIreito Público, Integrante da admInIstraçlo públicI
direta, indireta ou fundacional de Qualquer dos Poderes da Lnilo,

dos Estados, do Distrito Federal e dos fIlunicípios Ou Pessoa J~

rldica de Direito Privado, que mantenha com estes relaçlo de e!
prego ou trabalho.

Art. 211 - Enquanta perdurar o atrasa dos vencime,!!
tos, fica proibida a suspenslo do fornecimento dos serviços dI!

água, energiá c:ll!trica e telcfonc, plIlIre efeitos desta Lei ente!:!,
C71doS como essenciais, devendo 05 mesmos serem prestados de ror

ma adequada, eficiente e segura.

Art. '0 - Aplicar-se-' o disposto nesta Lei à aP2
sentados e pensionistas desde Que tenham proventos e benefícios
em atraso.

........noooiIíioo~.. cu_·· ,;..ton......... i ...

.. 8 'U _ua. pnwi"'la••

Art .•SI - O Poder Executivo regulamentará
Lei no prazo de 60 dias .

esta

·0 _u.IS 8& ~c:a•. ao .~ ....tl'ilIot1.... _ 1Ilco
_t.... 8 an..., 1aol.o n. da c_inicio,'.

D.C· •• 9 •• ··

. AR. 18 Pi__UdDe ••~~ .. cu_ ....
toda.c" tei _tOl'9-. pu. o _"'--te .. _1.. .
la.unlc1e. da 1ao ._1_. _ ....,u- utlIn_.

13, de 26 ele novellbro .. 1"':
14, de 27 ele noveUro de 1"',
15, ele 28 ele nove.bro de 1"',
16, de 28 ele nov.-bro de 188',

"iii:õ5t':'~. 24 '4~' ~~;';';n' &a_·i;I. j"
15.0", de 24, ele no"ellbro de-nU,
"'5.06', ele 24 ~.1lGY8IIbJ'o da 1'64'
15.0", de 24 de nOVUIbro de 1"4'
'11.075, ele 25 de noveIIbro de 1"4'
'15~0'5, de 26 de noveabro de 1'64'
:15.0", ele li de deaeabro ele- 1164'
.~ ..
•••••••••••• ••••• ~ 'O," ..

Art. 50 - Esta Lei eAtra em vigor na data de sua
publicaçlo.

Art. 6S1 - Revogam-se as disposiçees elft contrário.

JUSTIfICATIVA

o serviço público, COMO tantas outras, nlo l!
proflsslo que enriqueça. Muitas vezes, nlo 6 sequer proflsslo,
.. a oportun.ldade qui pessoas particularllente dotadas . te. de
prestar sua colaboraçlo la desenyolvi.ento da cOMunidade. Os s!
crir!clos que o serviço público 1.pOe nlo deve., pod., inibir
homens de be_ de prestaI sua colaboraçlo ou excluir 8CJJI!les Que,
nlo tendo fortuna. pessoal. nlo te. de- onde tirar seu sustento e
o de su. ra.Il1., • nlo ser do fruto de seu trabalho.

Encontramo-nos ainda na fase de buscas de dados e
je alternativas para solucionar o problema dos salários dos
servidores e, neste contexto, (jeparallo-nos com a falta de recu!
50S da Adllllinistraçlo e .. tI! mesmo de empresas privadas para e!!
frentar compromissos salariaIs respectivamente de seus I servid~

res e empregados e onde necessário se faz saber, com exatidlo.
a quantas andam seus r~spectivos caixas e atl§ onde podem ir na
Justa relftuneraçlo do funclonali sm"'o, hoje. merce de tlaior ou de
Menor boa vontade das autoridades relacionadas com orçamento
paga.ento de pessoal .
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Já é tempo de tornarmos realidade açOes que visem
ao resgate da dívida social.

N~o é justo que o trabalhor - aí entendido em seu
sentido mais amplo - continue pagando por uma dívida que defini,
tivamente não contraiu~

seria ingênuo supor que as disparidades frente ao
que recebem os servidores públicos t desprestigiados apesar de
serem 05 baluartes do faturamento, pudessem gerar expectativa
de que os mesmos se tornassem eficientes e incorruptíveis.

A própxia situação a que se submetem, mostra de

certa forma, a permeabilidade do serviço público à corrupçDa, o

que instaura nas estruturas administrativas oficiais apatia tE.
tal e um complexo de inferioridade social, sem falar da expos!
ção imediata a eventuais atrativos e vantagens que certa dose
de prevaricação possa propiciar.

nal que dispile
como princípio

a dignidade da

Cabe-nos buscar o respeito à máxima Consti tuei.2,
como direitos sociais, o trabalho e o lazer;·

fundamental da República Federativa do Brasil ,
pessoa humana.

Assim sendo, movidos pelo sentido de justiça soe!
aI, solicitamos apoio dos Ilustre Pares presente propositura.

Antes de se aludir à corrupção no serviço público
brasileiro, considere-se o argumento de que a maIor parte dos
servidoJ;'es é parcamente remunerada apesar de cumprir a conte.!!,
to as tarefas diuturnas. Ainda assim, grande parte destes me~

mos servidores têm O pagamento de seus vencimentos em atraso,s.l:!,
jeitando~se a quitBç~o de contas com multa, juros e pemaii e!}
cargos ocasionados P?r este descumprimento.

Sala da. Sessiles, em (( de «' de

D8fJ~~adO~S

1995.

Deve-se acresc~ntar q~~ os planos de promoçlo e
de carreira são frouxos, inconsistentes e aplicados alea~ori!.

mente, sem maiores conside.rações pelo. mérito, em função de avo!

liaçao de desempenho.

Se deseja ter funcionários probos a seu serviço,
o governo tem que procurar pagar bem e com pontualidade aos que
se dispõem a emprestar sua experiência e seus conhecimentos ao
serviço público, sem outra gratifipação que não seja a da ju~

ta remuneração.

Tal hipocrisia salarial, para quem deseje contar

com auxiliares eficientes, deve ser urgentemente desativada,
pois é danosa ao serviço público, além de se constItuir em cu!
tura para as formas mais sofisticadas de corI'upç?:1o desenfreada.

o presente Projeto de Lei objetiva tratar as que~

tões relacionadas à pontualidade no recebimento de salários, de
maneira séria e verdadeiramente comprometida com a tão despre,!
tigiada classe dos servidores públicos.

PROJETO DE LEI N° 802, DE 1995
(Do Sr. Welsan Gasparini)

Dispõe sobre a obrigatoriedade da adição de micronl:

trientes ao leite de V"aca industrializado que esp,!

,cifica e dá outras providências.

(As COMISSOES DE AGRICULTURA E POL!TICA RURÀr.; DE

SEGURIDADE SOCIAL E FAM!LIA; E DE CONSTITUIcAO E

JUSTICA E DE REDAC!O (ART. 54) - ART. 24, Ir)

o Congresso Nacional decreta: .

Art. Ie O leite de vaca utilizado nos programas institucionais
governamentiÜs será obrigatoriamente adicionado· de sais de ferro e Vitamina A

An. 2" Para fins do anigo anterior. os micronutrientes a serem
adicionados e respectivos teores $lo especificados a seguir. proporcionalmente às unidades
de peso ou volume indieados:

Parágrafo único. Os produtos de que trata esta lei deveria ser
grafados em sua embalagem. em caracteres bem visíveis. com as indicações referentes aos

micronutrientes referidos no Anigo 1°,

Ao que tudo indica, não se tem ·levado em consid!:,
raç~o a circunstância de que os trabalhadores do servi~o públi
co vêm, há três décadas, senda vítimas de abuso de t;dos os g!
neros, a começar pelo desgaste de sua imagem. Eles são retrat!.
dos como incompetentes, desleixado!, preguiçosos e descumprid.2,
res de suas obrigações.

E certo que o serviço público perdeu em eficiên

cia. Mas também é' conhefIdo que- o nível .dos vencimentos vem
decaindo ao longo dos anos, n110 existindo, -no Brasil, um si~

tema de carreiras estruturadas. Tal inovaçtio permitiria aos se!.
vlfjores· deilicaç~o exclusiva, nrotivaç~o permanente e oportunid~

des reais' dé se desenvolverem prafissionaimente, com apoio co.!!,
ereto e incentivo ~e suas próprias repartiçOes.

J ,~

/-úit..mpóIKg

L Faro (elementar)
b. Vitanúna A

II - Leite liquido I L

B. Faro (elementar)··

b. Vít3l!'inaA

Teormíaimo
30mg

15.000 UI

Teor mínimo

3 mg

1500 UI

Teeratúinlo
150mg

25.000 UI

• Teormbimo

15mg
2.500 UI

Quadra r·e'ssa1tar" a importância de se estender os
benefícios gerados pelo referendado Projeta de Lei~. demais
classes de aposentados·, penslonlst~is,. e a- todos aqueles que man
tenham com Pessoas Ju.rídicas de Direito Público e Pessoas Jurí
dicí::I3 de Direito Privado relação de emprego ou trabalho. -

Ao atrasar o pagamento dos vencimentos, em verd~

de, compram-se à vista (no caso os serviços prestados) e pagam

se à prestação (os vencimentos).

Segundo dados do Sistema Integrado de Administra
ção Financeira (SIAFI) I em novembro de 1994, o governo gastou
R$ 1,67 bilhões com pessoal e encargos e arrecadou R$ 12.A bi
lhões. Em dezembro, o pagamento dos salários com gratificação
natalina e ajustes de tabela a título de isonomia gerou uma
despesa de R$ 5 bilhiles para uma receita de R$ 18,6 bilhiles.

Art. 3· Incumbe aos ôrgios de fiscalizaçio sanitária governamental
a colheita de. amostras para as análises fiscais e controle da quantidade e da qualidade dos
micronutrientes adicionais.

Art. 4· A vitanúna A e o feITO utilizados deveria obecIccer u
especificações detenninadu pela Farmacopeia Brasileira. Pode-se utilizar diverau fonnu
de sais de feITO. porem eles deverio ter uma biodísponibilidade.COlTespondente i. do suIftta
ferroso, considerado como padrlo.

Art. 5° A adição dos micronutrientes no leite em pó e no leite
liquido seria de responsabilidade exclusiva du indústriu elou usinas de beneficiamento,
que se responsabilizaria tambem pelo controle da sua quantidade e qualidade.

Art. 6· esta lei entra em vigor na data de sua~,
revogadas u disposições em contrário.
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JUmFlCAÇÃO

o projeto de lei que ora~ • apnciIçIo dcIIa C_
....... eIIIIorIçIo COIIIImoS com o_odo Profeuor Duln de 0Iiwin da

FICUIdado de Medicina de RiheirIo Prelo. USP. lem por objeliw .....,... o u

iadúolrios. u &mlIiu. enfim toda a sociedIde c:iviI, no pnlCeSIO de ptIIIâr a de

~ qUllllidadca diiriu de microrIIlrient... fundamentais ..... adequado

~monto nutricional c social de todaa u peIIMS.

Dados intemacionais c do IIOSIO próprio pIÍI tam dcmonatndo
__ inpstio inadequada de ferro c vitamilll A por gtIIIde parte da popuIaçIo.

especialmente peIu c:amadu de !IIIis baixo niwI~ e por crianças
pró-escoIara. depois do desmame. Esta deficientc inpstio de raro c _ detennina o

~o de anemia, dimiJaJiçlo da resistàlcia .. infecç6et c prejudica o

-.oMmento c a capacidade fisic:a c montai dos ..... ponadores. Ela do c:Iwnadu

"fome oadta". porque podem estar presentes mesmo quando a a1imontaç1o é boa em
reIaçio a c:aIoóu c pIOlei.... como acontece em nuiw daa nossu instituiç6es que cuidam
de crianças.

SaJle.... por outro lido. que estas ar- conseqillacias podem ....
prewnidu pela inpstio dWia dc pequenas doaes dessa _ Ilravés do

enriquec:imonto de a1ímontOl de uso muaivo. como é o caso do leitc ou de ..... produtos

induItriaIizado estes úhimos infelizmente fora do aIcanc:e da maioria de IIOISI JlOP'ÜII'Io
de baixo nívellÓCiO-CCOIIÕIIl.

Acresça-.. 101 ratos anteriores o dado que a DecIaraçIo do

Conpaso Mundial de Nutriçio. usinada em Roma em Dezembro de 1992, c da qual o

BnsiJ ponic:ipou. colocou aq_da .......e fonna:

•Angustia-nos, sobretudo. a _ preYIIincia c um

nUmero c:resc:enIC de crianças menores de cinco _ ... nutridu,

na Áliic:a, 11I Ásia c 11I América LatiDa. Por outra pane. maia de 2

biIblles de pessoa. 11I ... maioria lIaIIhera e.""-' sohm
c:anneia de um ou de vúioa lIIic:romJtriea c:oaIÍIaIIIII ..-.lo

crianças com .-do-. por c:auaa da deIIcianeia de iodo. '"
crianças que ficam _ C momIII por fiIta de _ A c a

c:anneia de raro .--c~c em um nUmero enorme
de lIaIIhera e crianças."

~ que dcadc 19~1. CXÍItC 1'edcnI ...... a adõçIo

'de iodo no lIl, o que fili.......-... pelo daapou_ dos""""" da deIIcianeia de

iodo DO poli. """" JICOPClIIIOI o inicio iIIIodiatAI da luta etimiDaçIo da deIIcianeia de
.tino e _ A em IIOSIO pIÍI. Di de ........... que dados daa Sec:retaria Estadual

de Soúdc do" E-.Io de SIo Paulo lado de peaquiAs realizadas .. Faculdade de
Medicina de Ribeirio Preto. l11OIlI'IIll que a prevaJàlcia de anemia (fonna grave de

deIIcianeia de ferro) atinge maia de 50% daa nossu crianças de baixo nivel

sóeio-econ6mico. lIIIlO no Estado como 11I nossa própria cidade de RiheirIo Prelo. E. os

estudoa da equipe do Proressor Outra de Oliveira vêm demoostrando que isto pode ....

prevenido pela adiçlo de pequenas quantidades desses micronutrientes na ÍjpII e em

aIímontOl usualmente consumidOl pela populaçio.

Precisamoa entIo agir. É imponamc usinalat que a medida

proposta é de apIicaçIo imedi.... uma vez que nio depende de equipomontOl especiais nas
indúslriu ou usinas de leile, para que OI micronutrientes estejam disponíveis no mercado e.
importante, a muito baixo custo. Calcula-.. que a adiçio d..... nutrientes nio deve
&UI'DCIIIar o preço do leite em mais de 10-1., tomando-« assim um custo muito baixo pua o

gtIIIde beneficio em lennoa de crianças nutricionalmenlc sadiu c aduhos bem
-..otvidosdo ponto de vi... fioico e.-al.

de 1995.

0epItad0 WELSON GASPARINI

PROJETO DE LEI N° 805, DE 1995
(Do Senado Federal)

(PLS n' 153/95)

Altera inciso do artigo 11 da Lei n9 8.383, de 30 de

dezembro de 1991, incluindo a dedução, na declaração

de Imposto de Renda de pessoas flaicas, do total das

despesas efetivamente realizadas com instrução.

IAS COMISSOES DE FINANÇAS E TRIBtrrAçAO I E DE CONSTITU!

çAo E JUSTIÇA E DE REDAçAo (ART. 54) _ ART. 24, U)

o Co......... Nacional decrela:

Art. 1· O inciso V do art \I da Lei n" 8.383. de 30 de dezembro de
1991 pISSlla vigorar com • seguinte redaçio:

"V - todas u dcspesu ereti_ feitu com iDstnIçIo cio
contribuiDte e seus depeadentes, CIIYOlveudo "'C"ylidades esc:oIares,
~ \iwos, materiais coco..... e trmspone cocolar."
Art. 2· Es1a Lei enIra em vigor Ita data de sua publieaçio. surtiDdo OI

eCeilos 6aaDceiros que l1Ie sIo próprios • partir do exerclcio subseqOeote.
Art. 3" Revogam..., u disposiçlles em cootrúio.

Senado Fedenl, em ) Q de "8OIlO de 1995

~/~
Senador José Sarney

Pmideate do Senado Federal

LEGISLAÇÃO CITADA

ANEXADA PEL1>. COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES

LEI N~ 8.3113. DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991

In:ltilui ,. Unidade Jo'isc,.1 de Referia
<:ia. ;Altera a If!lJJ:d_ç40 do impo.r;o de rench
e da outr_:I provJdenci.:I.

CAPITULO 11

Do Imposto de Renda das Pessoas f'isicas

~ .. ~~ _ .

Art. 11. Na declaração de ajuste anual (art. 12) poderão
ser deduzidos:

I - os paKamentos feitos. no ano·calendário. a médicos.
dentistas. psicólogos. fisioterapeutas. fonoaudióloKOS. terapeu
tas ocupacionais e hospitais. bem como as despesas provenien
tes de exames laboratoriais e serviços radiológicos;

li - as contribuiçóes e doaçóes efetuadas a entidades de
que trata o art. 1~ da Lei n~ 3.!1301~1. de 25 de novembro de 1960.
observadas as condições estabelecidas no art. 2~ da mesma lei;

111 - as doaçóes de que trata o art. 260 da Lei n~ 1!.l169161 •
ri .. 13 de julho de 1990;

IV - a soma dos valores referidos no art. la desta lei;

V - as despesas feitas com instrução do contribuinte e
seus dependentes até o limite anual individual de seiscentos e
cinqOenta Ufir.

§ l~ O disposto no inciso 1:

aI aplica-se. também. aos pagamentos feitos a empresas
brasileiras ou autorizadas a funcionar no Pais. destinados à co
bertura de deapeaaa com hospitalização e cuidados médicos e
dentários. bem como a entidades que assegurem direito de aten.
dimento ou resaarcimento de despesas de natureza médica,
odontoló.,ica e hospitalar;

bl restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte. re
lativoa ao seu próprio tratamento e ao de seus dependentes;
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cl é condicionado a que os. pallamentos lIejam especificados
s comprovados, com indicaçAo do nome, endereço e numero de
inscriçAo no CadasLro de Pessoas Físicas ou no Cadastro de
Pes_a Jurídicas de quem 011 recebeu, podendo, na falLa de do
cumentaçAo, lIer feita indicaçAo do cheque nominativo ptllo qual
foi efetuado o pqamento.

§ 2~ NAo se incluem entre as deduçóes de que Lrata o inci·
so 1 deste artillO as despesas ressarcidas por entidade de qual·
quer espécie.

t 3~ A soma da deduç6ft previ.tu Roa inciSOIl 11 e 111
...... limitada a dez por cento d. baM de calculo do impotlto, ,..
eliel_IoCR de a,iu.&e anual.

t oi! A. dech~6e. de que trata ea1Al' arUlO ~r60 converti·
d.. em quantidade de Ufir pelo valor delta no m6a do paa;amen·
LO ou no mia em que tiverem .ido con.ideradu na baile de cal·
cuia aujeita à incidfftCia do lm~t.o.

SINOPSE

Plojetll de Lei do Seasdo D' 153, de 1995

AIUn inciso do lIt. 11 cls Lei D' 8.383,
de 30 de dezembro de 1991, iDclnindo a
~, na decJaraçlo de lmpoIIo de
Rencls de peIIOIII fIsicu, do ~ da
despesu efetMmeate raJizsda com
~.

~ peln Seasdor Lúcio A1c11àra

Lido DO cxpedienIe cls SeaIo de 9/SI9S, e pnbIícado DO DCN (SeçIo D) de 1015/95.
DeIpàsdo , e-iaIo de~ I!coa&micos (decisIo taminaIM), CIIIde podai
receber ........ _ pnbIicaçlo e diIlribuiçlo em awlsoo, pelo )lIDO de 5 diu
áIáI,
Em 3CWI95. leiIun do Paecer D' 441/95-CAE, relmdo peln Seasdor Osmar Dias,
pela .--.do prnjeeo. A sepir, é lido o Otleio D' 43/95, do PresideDIe cls CAI!,
c -Pé .... s~ cls lDaIl!ris. É l1lerIo o )lIDO de 5 dia áIciJ pIn
inIapoIiçIo de-. DOI _ do lIt. 91, §f 3' e S", do~ Intemo, por
DIII~ eis CCJIDIIOIiçIo cls c-. pIn que a DISláis Ieja apeciIlda pelo P1eI*io.
Em 718m, a~ COIDIIIlic:a ao PIcúrio o támiDo do )lIDO pIn iJlIaposiçlo
de _ DO senIicIo de iDc1nslo em Ordem do Dia eis lDllláia, apeciIlda
CCIIICIuIiwIDeD pela CAI!,
ACJmn dos DepuIsdos com o SMIN"... ) O 5" f d.< ) 0/ Om:i'

dflcio D' H) 'iHSF)

Encaminho a VOSA Excelencia, a fim de ser submetido • rcvisIo
cls c....... dos DepuIados, DOS termos do lIt. 65 cls COlISlÍtUiçAo Fedeta1, o Plojeto de
Lei cio Seasdo D' 153, de 1995,~ dos autópafos em anexo, que "altera inciso do
lIt. 11 cls Lei D' 8.383, de 30 de dezembro de 1991, iDcluindo a deduçIo, na decJaraçlo de
Imposto de Rencls de pessoas ftsicu, do tola1 clss despesas efetivamen~ reaIizaclss com
inslruçAo".

º{9.ff~f
Prime i ro-Secretãr io

PROJETO DE LEI N° 806, DE 1995
(Do Seudl> Federal)

PLS N" 70195

Autoriza o Poder Executivo a conceder pen.õe•••p!

eiais a Maria Cecília Bevl1acqua de PalVA e MariA

Teresa Bevl1aequa de Paiva, neta. do jurlata bru!
lelro Cl&'vis Bevilacqua.

(As COMISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E FWLIA, 011 !'!
NANÇAS E TRIBUTACAo (ART. 54', E DE CONS'l'ITUICk> 11

JUSTICA E DE REDAçAO (ART. 54) - ART.24, lI)

o C......- Nacional~:

Ar1. I' É o Poder Executiw autorizacIo a conceder peDIlles apeciaiI, DO

valor de R$ 214,22 (duzentos e quatorze reais • vin~ e dois centnos) cads lIIDa, a Ma
Cecilia Bevilacqua de Puva e a Maria T=sa Bevi1acqua de Paiw, _ do~
bnsileiro Clóvis Bevilacqua. ,

Parágrafo ÚDico. As pensões especius de que 1nI8 ... ...
reajuslims DOS mesmos lndiees adotados pIn u demais pensões pelo T_
Nocional. nIo podem ser lltUIIIuIaclss com qualquer outta vantaFD peIoa oohI
públicos e extinsW'se-Jo com a morte da beneficiárias.

Ar1. 2· A despesa decorrente desta Lei com:ri , _ de~
Previdenciários cls UniIo • Recursos sob a Supervislo do Ministério cls F.....

Ar1. 3" Esta Lei entra em vigor na clsta de sua publicaçIo.
Ar1. 4" Revogam-se u disposições em contrário.

Senado Federal, em .) C de asosto de 1995

~- A/I~L"
Senador José Sarney 7

Presiden~ do Senado Federal

SINOPSE

Projeto de Lei do Senado DO 70, de 1995

Autoriza o Poder ExecuIivo a c:OIdder
pellSÕeS especiais a Maria Cec:IIia
Bevilacqua de PU"" e a Maria T_
Bevilacqua de Paiva, _ do jIIriIla
brasileiro Clóvis Bevilacqua.

Apmeatado pelo Senador Lúcio Alcântara

Lido DO expedien~ da Sesslo de 2113195, e publicado no DCN (SeçIo D) de 'D/319S.
.Despachado • ComissIo de Assuntos Sacius. (decislo tenninativa), CIIIde~
receber emeadu, após sua publicação e distnbwçAo em avulsos, pelo prazo de 5 cIiaI
úteis
Em 3n/95, leitura do Parecer n' 452195-CAS, relatado pelo Senador Mamo Minads,
pela aprovaçlo do projeto. A Presidência comuniCll ao Plenáio o~ do
Oficio D' 9/95. do Presidente da CAS, comum""""" a aproVllÇio cls lDaIl!ris. É l1lerIo I>
prazo de 5 diu úteis para interposiçio de recurso, por um décimo cls CCJIDIIOIiçIo cls
Casa, para que o projeto seja apreciado pelo Plenáio.
Em 718/95 a Presidência comunica ao Plenáio o ténnino do prazo pIn iDlIIspoIiçIo
de~ DO sentido de incluslo em Ordem do Dia cls lDSláis, opreciads
COIIClusiVlllleDle pela CAS. ~ /.1 f -ACIman. dos Deputados com o SMIN"...)C6 C'. \JA ) O C'>! )

PARECER N·i.(j}-, DE 1995

A SuaExceIeDcis O Senbor
DepaIsdo wn- Campos
DD.~ ela Cimara dos DeplâdoI
vpU.

lJa (·Ollll .....'iiio úc! A....'illJrlo.t S",dai.t. QO PruftlO •
1.111 do SelluJo ,," 70. UI! 1995, 'I_ -A.Kwi:a o
Poder /·;Xec"um a ,·olN.:eJer fW'l.'rJiM.f rS/Jft''itIis 11
Mana C.:â/la lJeviJe":q'''' ck raiva , A4tJriII
Teresa Bel'iJl.1f,:qu" de Paiva. IIf:HU do jlll'islll
hra\ileiro (·/ú)'i.'i BevJloc:qU4 -
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Relator: Senador MAURO MIRANDA

Apresentou o ilustre Senador Lúcio Alcântara o PLS n· 70, de 1995.
Destina-se a proposição a assel,'Urar pensões espeeiais às netas do eminente
jurista brasileiro Clóvis Bevilacqua. O beneficio não pode aewnular-se a qualquer
outra vantagem paga pelo Tesouro Naeional. E se extinl,'Ue com a morte das

beneficiárias.

Na justificação. arl,'Umenta o autor, referindo-se a Clóvis Bevilácqua,
que "seu firme propósito de servir, colocando seus ideais acima de tudo,
inclusive da Ilrõpria família (o l,'fifo é 1I0SS0), causaram-lhe e aos seus
descendemes vários dissabores. Quando veio a falecer, nem mesmo casa própria
possuia". Diz também que as netas do ilustre jurista tem passado por sérias
dificuldades financeiras.

A Nação vive da memória de seus filhos valorosos. Há que cultivar
os mitos pátrios e dar-lhes reconhecimcnto explícito. Daí porque a presente
homenagem ao notável jurisconsulto transcende as gerações que o tiveram como
homem de vanguarda. especialmente nas letras jurídicas.

TEXTO FINAL APROVADO PELA COMISSÃO DE
ASSUNTOS SOCIAIS

PROJETO DE LEI DO SENADO N° 70, DE 1995

Autoriza o Poder Executivo a
conceder pensões especiais a Maria
Cecília BavilacquD de Paiva t! a
}.;/aria Teresa BevilacqllQ dI! Paiva,
netas do jurista brasileiro Clóvis
Bel..'Ílac:qlla.

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Ar!. I' É o Poder Executivo autorízado a conceder pensões
especiais, no valor de R$ 214,22 (duzentos e quatorze reais e vinte .. doi.
centavos) cada uma, a Maria Cecilia Bevilacqua de Paiva e a Maria Teresa
Bevilacqua de Paiva, netas uo jurista brasileiro Clóvis Bevilacqua.

l'ará[(raja lÍnico. As pensões especiais de que trata este artigo.
rcajustávcis nos mesmos índices adotados pam as demais pensões pagas pelo
Tesouro Nacional, não podem ser acumuladas com qualquer outra vantagem paga
pelos cofres públicos e extinguir-se-ão tom a morte das beneficiárias.

Art. 2' A despesa decorrente desta Lei correrá à conta de Encargos
Previdenciários da União - Recursos sob a supervisão do Ministério da Fazenda.

Clóvis Bevilacqua morreu em 1944. Deixou-nos imenso legado que
se finca nas letras jurídicas, sobretudo. A ele devemos o anteprojeto do Código
Civil Brasileiro. o Direito das Sucessões e estudos sobre o Direito das Coisas.

Ar!. 3' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

O projeto em cansa visa a alcançar a segunda geração de sueessores
do eminente jurista. a qual pretende minorar vicissitudes que não puderam ser
aplaeadas no perpassar dos anos. É que a natureza e os fatos econômicos nem
sempre se acumpliciam para dotarem as pessoas dos meios adequados á
sustentação da vida. A propositura quer fazer justiça, no caso especifico.

Em face do exposto. manifestamo-nos pela aproVação do PLS n° 70,
de 1995.

OfIcio n·/c 6C(SF)

Senhor Primeiro-Secretório,

Encaminho a Vossa Excelência, a fim de s« submetido à revisIo
da Cim&ra dos Deputados, nos temos do 3rt. 65 da ConstituiÇio Federal, o Projeto de
Lei do Senado n· 70, de 1995, constante dos autógrafos em anexo, que "autori2a o Poder
Executivo a conceder pensões especiais a Maria Cecília BevillU:qU& de Poiva e a Maria
Teresa Bevilacqua de Paiva, netas do juristll brasileiro Clóvis Bevilacqua". .

Senado Fedenú, em AO de agosto de 1995

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

(ÀS COMISSOESDE DEFESA NACIONAL; DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO;

E DE CONSTITUIÇlD E JUSTIÇA E DE REDAÇlD(ART.S4,RI) - ART.24,II)

PROJETO DE LEI N° 807, DE 1995
(Da Sra. Vanessa Filipe)

PRIMeIRA SECRETAR'"

Em 151vs I si:. Ao SOO;'OI
SOcret6r~'0.do 50.

Deputo N MPOS
Stcn

rio rP@f l
\tiLr Odactr Soare.

Pr i me i ro-Secre tá r i o

A Sua Excelência o Senhor
Deputado W't1son Campos
DO. Primeiro-Secretírio da camma dos Deputados
vpU.

Art. 1° É criado o Fundo de Apoio à Região Sudeste - FARS -, que
terá como objetivo bàsico o financiamento de atividades de combate á violência
nos Estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.

Parágrafo único. Os Estados mencinados no "oput manterão, de
forma integrada. sistema de cooperação técnica, de recursos humanos e financeira
entre as respectivas Secretarias de Segurança Póblica ou órgão equivalente, para
atender os objetivos do FARS.

Cria o Fundo de Apoio ã Região Sudeste com o objetivo de·

combater a violência nos Estados-membros integrantes da

Região.
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JUSTIf'ICAçAo

o;Je. ci Iria.

Art. zo Sio reçW"SOs do FARS:

I - dotações ordinárias do Tesouro Nacional;

11 - S% (cinco por cento) da contribuição sobre a reçeita de concursos
de prognósticos;

11I - 5% (cinco por cento) da renda liquida da loteria federal
instantânea:

IV - 50% (cinqüenta por cento) do produto da alienação de bens
apreendidos nos Estados beneficiários do Fundo;

Art. 3· Esta lei entra em vigor na data da sua,publicação.

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

Art. 2G1 No ex.releio d... ca.pet:~ia••xpr...... no

S 111 do artiqo anterior, ticaa .a Auto-bccla••ujaita. l

tiacalizaçlo pelo. DETRANa a la......... do Poder Executivo

no que coneeme ao seu fune1ona.ento, bea 0.-0 • duraçao a

cont.a.do do cura0.

Art. )C1 O Pod.r Ex.cutivo r~la.entar' ••ta l.i

no prazo d. 60 (•••••nta) dia. a partir d. sua publlcaçl.o.

Art. 411 Esta lei entra em viq'or na daia da .ua

publicaçlo.

Art. 4G1 Revogam-se .s dispo. içO••

Dividir a r.sponsabilidade d•••• coapet6ncia coa

as Auto-Eacola. " a nosso ver, a aa1da _i. indicada.

A expeeliçlo ela Carteira Nacional ele Habilitaçlo

t_ sido, at6 aqora, competAncia qua•• que .xeluaiva da.

Oapartaaantos de Tran.ito.

As AutO-Escola••40, COa0 as escola. privadas do

'al., \ma in.Uneia capaz d. expac1ir diploaaa e,
consaqUant~t., pod_ conferir habilitaçlo aoe ••u
aprendiz•• cla••itieado••

A diviaao d. c••pon.abilidada. entra ... Aut:o...

l.cola.. • os DE"l'RAN., na _i••ao da Carteira Nacional d.

aabilitaÇl.o, ser' teita .ob a fi.calizaçao • control. do

pr6prio DBTRAN. As.ia, • d.acentralizaçl.o propo8ta serl

.fetuada de WI& fOr1l& bea articulada.

da lei. Coa

..rviço d.

ele 1995/ ("( -;
Sala elas Sa..Oe•• ~~" 4Jr-: ,. .

Jr / '
DeputadO"" h: " ,RE CARDOSO

Dai a razl.o de propormo. este projeto

ele garatiremos a necessá.ria agilidade d••••

trAnsito doe mais requisitados pelo pllblico.

Ocorre que aa repartiçO.. de trAnaito, aobr.~udo

na. qrand.. cidad•• , ••tlo •• tornando cada v.a ·..i.
ineticiente. no d••empenho de suas tunçoe. pela aobrecarqa

de d_nda. HA, portanto, nece••ldade d. d• .c:entralizaçao

d••••••rviço de habilitaç40 d. motori.tas.

A \ IOIêncl3 nos Estados da Região Sudeste é como um virus que ImCla
um processo de desagregação econÔlDico-social e que culmina sempre em maior
vlOlênCl3. É a violência que desorganiza a economia. que afasta o turista e
inviabtliza os negócios. aumentando a miséria. Que. por sua vez, gera o crime e
provoca alllda mais VIolência.

Esse esforço geral. 110 _o. não será possível 5eIJI que os Estados
disponham de mna fonte de recursos dedicada exclusi~ ao combate à
violência. JustuDente por isso. __ propondo o presente projeto de lei para
que. uma vez criado o FARS. os estados da região Sudeste sejEI dotados de
reçW"SOs perenes e significativos. que somente poderiam ser utilizados para
custear ações governamentais estaduais ou regionais voltadas para atender as
finalidades primárias do timdo. ou seja, o combate à violência. NIo temos 3
iluslo de acbar que somente isso poderá suprimir o crime e a violência, mas
sabemos. com certeza que. sem recursos. simplesmente nada pode ser feito para
combatê-los.

Diante do que foi exposto é que esperamos contar com o apoio dos
nobres Colegas para ver aprovada a presente proposição.

Salada Sessões. em!. defr-·:T
/ de;:;",-

\~ c, •••--f:\\Jr·-
Deputada VANESSA FELlPPE <

JUSTIFICAÇÃO

Interromper esse processo. portanto, é vital para todos os Estados da
Região e é o que parece jâ estar acontecendo. em pequena escala e por meio de
iniciativas isoladas. embora bastante eficazes. dentro das possibilidades. No caso
do Rio de Janeiro. por exemplo. podemos citar a realização da P1eninco • Plenária
do Empresariado do Estado do Rio de Janeiro '. fórum em que se encontraram os
membros m31S destacados da indústria, comércio e agricultura do Estado.
Iniciativas como essas são. sem dúvida nenhwna. essenciais para um trabalho
mais abrangente de combate à violência. mas. infelizmente. não sIo suficientes e
carecem de um esforço integrado e sistemático dos governos estaduais e federal.

PROJETO DE LEI NO 808, DE 1995
(Do Sr. Alexandre Cardoso)

PROJETO DE LEI N° 809, DE 1995
(Da Sra. Rita Camata)

Dispõe sobre a conc••são da Carteira Nacional de Hab!
11tação e dá outras providênciaa.

IAPENSE-SE AO PROJETO DE LEI N9 516, DE 19951

Altera a .Lei n9 7.766, de 11 de maio de 1989, que "dispõe.

sobre o ouro, atívo fínanceiro, e sobre seu trataaento tr!
butário" .

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. lGl A r.sponsabilidade da conc••slo da

Carteira Nacional de Ha.biUtaçlo ...... a .... dividida entr.

a. Auto-B.cola•• oa Dl:'l'RAIIa.

5 1. cabe I. Auto-hcola.:

I - aini.trar o cura0 -d• .m:oriata;

II - reaUzar a.~ de .....Uitaçlo/ _

III - tornecer o dipl.... de aproveçAo.

S 2. Cabe ao. DI!TRAII. & atrillUiçlo exclU11iv& da

contecçlo da Carteira Nacional de Rabilitaçlo.

lAs COMISSOES DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO; E DE CONSTITUIÇAQ

E JUSTI(;. ElE REDAÇ'\O(ART.S4,RI) _ ART.24, 11)

o COMGRBS8O NACIOIIAL decreta;

Art. 10. O Paraarafo único do arti~ "g da Lei
n2 7.788, de 11 de 8810 de 1989. pae_ a v1aorar coa ...cu1nta
redac;l.o:
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"Art. 49 ..

Pará,ralo único.. A aliquota dee_ illpoeto será
de ax (trêe por cento) t aeeeaurada a tranlSfer~nci& do
montante arrecadado, nOIl termoll do ar't. 153, g 52, in
c1eo& I e 11, da ConetitulçAo Federal."

Art .. 2º .. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação ..

Art. 3Q.. Revogam-se as disposições em contrá-
rio.

JUSTIFICAÇA()

A presente propoaiçao pretende alterar a taxa
Cio do ouro. prevista no art.. 153 da Constituição Federal, pas
sando dos atuais 1 (um por cento) para 3% (por ce.nto). Com esta
alteração pretendemos garantir uma maior rentab].lidade p.are. o
proprietá.~io do solo. que inúmeras vezes é explorado por rnl.nera
doras que ganham vultuoeas somaa nos mercados financeiros e f~tu
ros, e em nada compensam aqueles que sllo os legitimos proprietá
rio da terra.

Por entendermos que a propQ~ta em tela é de
inteira justiça. esperamos sua aproV'''-t~ neB~a8a e no Senado
Federal.

Plenário Ulysses GuimarAee, em 16 de Agosto de 1995.

..., .
I--RITA CAllATA

Deputada Federa.l

"LEG'SL~ÇÃO CnAPI. I.....E)J.OI. PE'-'
COOROENAÇ.l.O DE ES'l\JOOS LEGIS'-'TlVOS-e.or'

República Federativa ào Brasil

CONSTITUIÇÃO
1988

Ttnn.o VI

DA TIUBUTAÇÃO I: DO ORÇAMENTO

CAPiTl1LoI

Do SI511!MA TRmurÁlUo NACIONAL

.........- .

SEÇÃO 111

Dos IMPOSTOS 1M UNlAO

Art. 153. Compete à Unilo instituir impostos solm::
I - importa<;io de produtos estrangeiros;

11 - e."JlOrtaçlo, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados;

m- renda e proventos de qualquer natureza;

IV - produtos industrializados;
V -~ de crédito, câmbio e seguro. ou <e1ativas a titulas ou valores

mobiliários; •

VI - propriedade territorial rullll;

VII - grandes fonuoas. nos termos de lei complementar.

§ I.· É facultado ao Poder Executivo, atendidas as COndiÇões e os limites esta
belecidos em lei, altelllr as alíquotas dos impostos enumerados nos incisos I. 11, IVe V

§ 2,· O imposto previsto no inciso III:
I - ser.I informado pelos critérios da generalidade. da universalidade e da pro

gressividade, na forma da lei;

11-~ incidirá, nos termos e limites fixados em lei. sobre rendimentos prove
nientes de aposentadoria e penslo, pagos pela previdCncia social da União. dos Esta
dos. do Distrito Federal e dos Municípios a pessoa com idade superior a sessenta e cínco
anos. cuja renda total ~a constituida. e.'CCI~te. de rendimentos do traba1ho.

§ 3.· O imposto previsto DO inciso IV:

I - será seletivo, em função da essencialidade do produto;

11 - será nIo cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação
com o montante cobrado nas anteriores;

1II - nIo incidirá sobre produtos industrilllizados destinados ao e.'tterior.

§ 4.· O imposto previsto DO inciso VI terá suas alíquotas fixadas de foma a
desestimular a manulencãc de propriedades improdutivas e nIo incidirá sobre peque
nas glebas rurais, definidas em lei, quando as explore, só ou com sua família. o pro
prietário que nio possua outro imóvel.

. § 5.· O ouro, qt;;IndCI definido em lei como ativo financeiro ou instrumento
cambial. sujcita-se exclusivamente á incid!ncia dó imposto de que lnIta o inciso V do
caput deste artigo, devido na operaçio de origem: a alíquota rnlnima será de um por
cento, assegurada a lnInsferéllClJ do móÍllante da arrecadaçio nos seguintes temos:

. I - trinta por cento palll o Estado, o Distrito Federal ou o Terrjt~~o, conforme
aongem;

11 - setentâ por cento para o Município de origem.

LEI N~ 7.766, DE 11 DE MAIO DE 1989

Di.p6e .obu o ouro. ativo financeiro. a
sobre ••u tr.tamanto tributário.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, faço saber que o Con
Iresao Nacional decreta e eu sanciono a selilUinte Lei:

Art. 1~ O ouro em qualquer estado de pureza, em bruto ou
refinado, quando destinado ao mercado financeiro ou à execu
çAo da política cambial do Pais, em operações realizadas com a

interveniência de instituições integrantes do Sistema Financeiro
NacionBl, na forma e condições autorizadas pelo Banco Central
do Brasil, será desde a extraçAo, inclusive, considerado ativo fi·
nanceiro ou instrumento cambial.

§ l~ Enquadra-se na definiçAo deste artigo:

I - o ouro envolvido em operações de tratamento, re
fino, transporte, depósico ou custódia, desde que formali
zado compromisso de destiná-lo ao Banco Central do Bra
sil ou à instituição por ele autorizada.

II - as operações praticadas nas regiões de garimpo
onde o ouro é extraido, desde que o ouro na saida do Mu
nicípio tenha o meSDlO destino a que se refere o inciso' I
deste parágrafo.

§ 2~ As negociações com o ouro, ativo financeiro; de que
trata este artigo, efetuadas nos pregões das bolsas de valores,
de mercadorias, de futuros ou assemelhadas, ou no mercado de
balcAo com a. interveniência de instituição financeira autoriza
da, serAo consideradas operações financeiras.

Art. 2~ Para os efeitos desta Lei, as cooperativas ou asso
ciações de garimpeiros, desde que regularmente constituídas,
serAo autorizadas pelo Banco Central do Brasil a operarem com
ouro.

Parágrafo único. As operações com ouro, facultadas às
cooperativas ou associações de garimpeiros, restringem·se,
exclusivamente, à sua compra na origem e à venda ao Banco
Central do Brasn, ou à instituiçAo por ele autorizada.

Art. 3~ A destinaçAo e as operações a que se referem os
arts. I! e 2! desta Lei serio comprovadas mediante notas fiscais
ou documentos que identifiquem tais operações.

§ I! O transporte do our\), ativo financeiro, para qualquer
parte do território nacional, será acobertado exclusivamente por
nota fiscal integrante da .documentaçAo fiscal mencionada.

§ 2~ O ouro acompanhado por documentBçAo fiscal irre·
guiar será objeto de apreensllo pela Secretaria da Receita Fede
ra!.
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Art. 4! O ouro d.ltinado ao m.rcado financ.iro IUje'hll!le
d'lde lua u:traçlo inclulive. e:lEclulivamente • ineidfncia do
impolto lobr. operaçllel de cridito. cambio. I.curo. ou relati
vai a titulos ou valores mobili'rios.

Par'arafo único. A alíquota d.... impolto s.rá de 1~ (um
por cento). allacurada a transferincia do montante arrecadado.
nOI termos do art. 1&3. t 5!. ineilOI I e li, da Conltituiçlo Fe
d.ral.
......................................................................................

................................................................._- .

PROJETO DE LEI N° 813, DE 1995
(Do Sr Chico Vigilante)

Veda a exigência de carta de fiança aos candidatos a

empregos regidos pela CLT.

(ÃS COMISSOES DE TRA!lALID. DE Al:MINISTRAÇ.I\D E SERVI(Xj pOBLlm; E

DE alNSTITIJI()D E JUSTIÇA E DE REDA()D(ART.S4,RI) - ART.24. 11)

oCONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. I° É vedada • exigência. • qualquer titulo, de carta de fillllÇll
&00~. emprego sob ~me da legislaçio trabalhista.

Art. 2° Qualquer documento do teor de uma'càrta de fiança,

finrmdo nu~ mencionadas no anigo anterior. considerar-se.ã nulo de pleno
direito.

Art 3° Esta Lei emra em ·vigor na data de sua publi<:açio.

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

JUsnnCAçÁo

Chegam com freqüência ao nouo ~,daainc:ias

doa.,.qc!.. sobre exigências feiw por emprepdores • candidatos a empnsos sob o
resime da legiIIaçIo trabalhista A exigência da carta de fiança, por exemplo. é descabida e

lO COIISlitui tIIII verdadeira coaçIo para quem está daanpresado.

DeIte modo, o cidadlo daemprepdo tera ainda de depender de

IDD fiador. que ficará, por ....... 6pdo indefini~• uma rdaçIo de tnboIho entre-- o limite de valor deua CIItlI é, em geral, um nütipIo do salário

_1--""," ao~ pretendido. carJIOlerizando. por tudo, o que em determinados
_ poderia _ c:Imnado de "cIáuula Ieonina°.

Releva notar que a Lei nO 6.322. de 14 de abril de 1976, art. 1° e
poriendb único. CÜIpeiDa • pr<staçIo de fiança para o provi_o e exen:ic:io de qualquer

..... Ilmçio ou~ na Admini-..çlo Federal. Independeri de tomada de contu o
___ da fiança que tenha sido pratada pelo aervicIor em ruio do cargo.~

oulimçlo.

Tudo leYa • admitir que. na hipól... cio riscos UIOCiados •
__ da lIividade realizada pelo empRB&do, cabe • __ • pois ~e ..

amdiç6eo de uso do capital - efetuar COIIlI'atOI de seguro que cubram posaiwil danos ao

.... paIrimclnio, como, aIiU, em todas as demais~.

A legisIaçIo tnbaIhiSil j. imputa ao empregado as
mponsabiJidades normail relativas ....... obrigações. NIo pode • __ transferir seus

próprios ônua ao trabalhador.

Estas sIo as raz6es por que~ o apoio doI ilustres Pares.

;
" ,

Sala das Sessões, em" de. .. de t995.

"lEO'SLt.ÇI.O cnkDl.. L:,jEx.:.C'l.. PELA
COOROE...çlo OE ESTUOOS lEGISLAllVOS-C,Dl"

LEI N' 6,U2 _ "" 1f ........ De 1878

DIIp...su a l',est<JçcIo de /",nra por ,mridor.. ch>la cIIJ tlnlcIo • dd _
I''''''td_.

O Presidente da aepúblka.
Fac;o aaoer que ~ Con&resso Nacional. decreta e eu sanciono lo ....

IUmto LeI:

Art l' E' dlaptnuda a p.....taçlo de fiança para o proy!mento e
Ixerclr10 d.e ctua.JQaer cargo, tl.alÇil'J ou empresa na Adm1n1atraçAo ri.
deriIJ.

Par~era!o WtIco - Independer. de tomada de ooatu o le.antamonto
c.. ttanÇa que tenha 61do prestada peLo servidor em cuia do C&l1'O. em..
pregu ou tunçAo.

Art. 29 Esta La1 <nlrará em V1&Or na data de aua publlcaçlo, re_
ladoa os artllOB 83 e 86 do Decreto LqlaIatIvo n' f.I\34I, ele 28 de J
Ck- H/22. o artiao 28 e seUl putrra!oa d.a l.e1 no- 1.711, de 28 de Out.ubro
de 1952, e demais dllpoaiçoes em contri.rlo.

BII,.Ula, 1f de abri: àe 1918; 156' da Independtncla e li' da
Republit&.

ElIIU'1'O O......
Mdno H...nq1<e ~f"""".,.

PROJETO DE LEI N° 814, DE 1995
(Do Sr Zé Gerardo)

Proibe a venda de medicamentos em supermercados e e$tabel~

cimentos similares.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N9 S7ó/gS)

() Congresso Nacional decreta.

An 10 Fica prOIbida a ....cnda de medicamentos em supermercados

e eslabclecimentos congêneres

~ 10 Os supermercados c tstabelttlmcntos conyenere5 50 poderão

vender m(.'(hcamcntos quando instalarem. em ~u Interior. uma farrnacia ou drogana que

atenda a todos 0$ requisitos da legislação vigente

~ 2° Incluern4 sc nesta prOlbiçio lodos 05 medicamenws CUjas

substâncias possuem ação farmacológica compro....ada

A.n 2° Esta lei entra em vigor na data da sua pubhcaçào

Art 3° Revogam-se as dispoSições em conlrario

Jl:STIFICAI;ÁO

Um dos maiores problemas de saude publicl. atUAls no Brasil e o

consumo abusivo. errôneo e InadequaJo de medicamentos

Dados dos Ct:ntros de Informações 'ra:ticologicas moSlram que <?s

medicamentos consutu!=fi1~SC:, bOJe. na primeira causa de IntQ:'l(lcaçõcs e envenenamentos

no paiS. superando aqueles causados por agrotoxicos. que. tradtClo,wmente. ocupavam

l.'Ste lugar ('",-reI. de 14~/o das lllto'ticaçôes e cn\lenanamentos sio deVidos aos

medicamentos

o MiOlstcrlO lia Saude estima que l,;crca dc I ()-;l. das Internaçõcs

hospilaJan.."S no pais dl.:vem-se il problemas com a autotm.-dicaç.ão ou as mtercorrenclU

adversas do LISO de ntl.'t.iiçamcnlUs O l,;usto dIsto para o, mdl\ Iduos c para o precario

orçamento da saudc c muito alto

o consumo Inadequado e abuSIVO de anttbloticos. por e-<emplo.

trouxe o fenômeno da reSlstencia bacteriana Drogas cada "'cz maiS potentes slo
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'nccessarias para matar as mesmas baclerias. A arca ~~ Doenças Sexualmente
Tl'UlJmisslVcis c AIDS do Minislt:no da Saude viu~sc obrigada a, implantar um Projeto de

Envohdmcnto du 1:õ1rrnaci.iJ5 no Programa dI: Controle das Doenças S~xuaJmenle

Transmissíveis gastando milhôc:) de reaís para racionalizar o auto-tratamento e o

auto..consumo.

Um. simples aspirina pode causar Iranstornos gástríc:os e

hemorragicos graves Na gestante. pode provocar problemas no sistema cli'diovlscular do
foto

A dípírona. amplamente consumida por lodos 05 estratos da

populaçio, provoca. comprovadamente a anemia aplislica com um contexto de sérias'
consequencias. Tanlo e assim que ela e objeto de ngido controle no seu pais de origem. a

Alemanha.

o consumo de qualquer medicamento sempre tem um risco

implicito.'\s vezes. a relação risco!beneficio de um medicamento é tio estreita que

determinados usuarios tem mais prejUlzos do que beneticios ao consumi-los.

Por estas c outras razões o medicamento nào pode ser visto e

tratado como uma mercadoria a mais no comercio. Ele é um produto síngular. A
convenienci:J. do consumo deve ser sempre avaliada com cuidado por pessoal

especializado. O mercado do medicamento é especdico e por isso. a pesquisa. a produçio.

a comercíalízação. a prescrição e o consu'no são regulados por leis próprias. sanítárias. em
todos os palses do mundo. O medicamento. não pode ticar ao livre arbítrio da oferta a da

procura e governado apenas por estratégias mercadológíclU;.

Não c outra a prcocupaçào da Organizaçào Mundial da Saude ao

imitituir C estimular em âmbito internacional um programa visando a racionalização do

consumo do medicamento

Nosso objetivo com a presente proposição c zelar pelo consumo

racional de medicamentos em n0550 pais. condicionando sua venda a pontos que realmente

proporcionem a especificidade que o medicamento c1tige em SUl comerclulizaçio e

dispensação

Na convicção de que esta proposição irá auxiliar as autoridades e a

sociedade brasileiras a caminhar nesse sentido. solicito o apoio dos oobres pares para <1

aprovação deste projeto de lei

Salad

(
\

...~''''-~'~~AfP

PROJETO DE LEI N° 815, DE 1995
(Do Sr. Silvio Abreu)

Dispõe sobre a regulamentação do exercício das profissões
de Analista de Sistemas e suas correlatas, cria o Conselho

Federal e os Conselhos Regionais de Informática e dá ou

tras providências.
(k; CCNISSlEs ]E CIOCIA E TEOOIDGIA, C<HmCACf(i E ~CA; ]E

TRAJlAIH), ]E ArMN51RAÇ.IiJ E SERVICXl PllBLICO; E ]E a:tlSTITUIÇ1C E JllS_

TICA E DE REIIAÇl'/)(AKf .54,RI) - AKf.Z4, Ir).

o Congresso Nacional decreta:

TiTULO I

Do Exercício Profissional dalnfonnática

Art. )0 É livre, em todo O território nscionaI, O exercício du

atMdodeI de llIiIiJe de sistemas e demais atividades reIacionadu com a lnl'onnitica.

oboervadas u di~ data lei.

Art. ZO Poderio exercer a profissio de Analista de Sistemas no

Pais:
I - o. pollUidores de diploma de nível IUperíor em Anili... de

Sistomu. Ciência da Computaçio. Infonnática ou ProceIIIrIlel1l0 de Dado!, expedido no

Bruil por eICOIu oficiais ou reconhecidu pelo Goveqlo Federal;

11 - o. diplomados por ....,10 estrIJ1lleÜ'U reconhecidu pelu leis

de .... pais e que revaliclaram ..... diplomo de acordo com a legisIaçIo em vigor;

III - os que. na data de entrada em vigor desta Lei, poPUIJIl

diploma de pót-graduaçio em Anili... de Sistemas, expedido no Bruil por....,lo oficiais

ou reconhecido pelo Governo Federal;

IV - o. que. na data de entrada em vigor desta lei. tenham

exercido. comprovadamente. durante o período de. no minimo. 5 (cinco) anoa, a funçio de

Analista de Sistema e que requeiram o respectivo registro 105 Conselhos Regionais de

Informjtica.

Art. 3° Poderio exercer a profiSlio de Técnico de Infonnática:

I - o. ponadores de diploma de segundo grau ou equivalente.

dipk,mado. em Curso Técnico de Infonnática ou de Programaçio de Computadores

'reconhecido pelo. órgios competenies.

11 • 05 que. na data de entrada em vigor desta lei. tenham exercido.

comprovadamente. durante o período de •no minimo. 4 (quatro) ano" a funçio de Técnico

de Informàtica e que requeiram o respectivo registro aos Conselhos RegionlÍs de

Informitica.

Art. 4° Poderio exercer a profissio de Auxiliar delnfonnitica:

I _ o. ponadores de diploma de primeiro grau ou equivalente.

diplomados em Curso de Auxiliar de (nfonnática ou de Processamento de Dados

reconhecido pelos órglo. competentes;

11 - o. que. na data de entrada em vigor desta lei. tenham exercido.

comprovadamente. durante o período de, no minimo. 2 (doi.) anoa, a funçiode Auxiliar de

Infonnitica e que requeiram o respectivo registro lOS Con...lhos Regionais de Informitica.

Art. S· AJ atividades e atribuições dos profissionais de que trata

estalei COIlIislem em:
I - planejamento. coord~ e execuçio de projetos de sistemas

de infonnaçio. como tais entendidos os que envolvam o processamento de dadbs ou a

utilizaç10 de recursos de infonnática e IUtOmaçio;

11 - elaboraçio de orçamento. e definições operacionais e

funcionais de projetos e sistemas pIR processamento de dados. informática e automaçio;

1Il - definiçio. estruturaçio, teste e simulaçio de programas e

sistemas de informaçio;

IV - e1aboraçio e codificaçio de programas;

V - estudo. de viabilidade técnica e financeira para implantaçio de

projetos e sistemas de informaçio. assim como máquinas e aparelhos de infonnátie;a e

IUtomaçio;

VI - fiscalização. controle e operaçio de sistemo de

processamento de dado. que demandem acompanhamento especializado;

VII - suporte técnico e consultoria especializada em informática e

IUtomaçio;

VIII - estudo$, anâJiseJ. avaliações:. vistorias. pareceres. periciu e

auditoriu de projeto. e sistemas de informaçio;

IX - ensino. pesquisa, experímentaçio e divulgaçio tecnológica;

X • qualquer outra atividade que., por sua natureza. se insira no

âmbito de SUII profissões.

§ 1° li privativa do Analista de Sistemo a respomabilidade técnica .

por projetos e SÍltemas para procOSlllllento de dados, infonnática e IUtOrnaçio. assim

como a aniIIIo de laudos, relatórios ou pareceres tecniC05.

§ 2' Compete 10 CONFEI idetllificar e.peciaI~ dos

profissionlis de InformitIca e estabe;I.~r SUl denominaçio e SlIU atribuições.

Art. 6° Ao responsável.por plano. projeto. sistema ou progi'ama é

uoeglIlIdo o direito de acompanhar a SUl execuçio e implantaçio. para saramir a SUl

reolizaç1o confonne u condições, Cspecificações e detalhes técnicos estabeIeciooS:'
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Art. 7" Ajornada d. trabolho dos profissionais d. que trata Ula lti

nio excederá 40 (quarenta) horas semanais. facultada a compensaçlo d. horários • a

reduçio da jornada, mediante acordo ou conv.nçio coletiva d. trabolho.

Porigrafo único. A jornada d. trabolho dos profissionais

submetidos a atividades que demandem .sforço repetitivo ..... d. 20 (vint.) horas

semanais, nio .xcedendo a 5 (cinco) diárias, já computado um pariodo d. 15 (quinze)

minutos para descanso.

TirULoIl
Da Fiscalizaçio do E••rcicio das Profissões

CAPiTULO I

Dos Orgias Fiscalizador.s

Art. 8" A fiscalizaçio do ••ercicio das profissões regulamentadas

nesta lti ..... exercida por um Conselho Federal d. Informitica (CONFEI). por Conselhos

Regionais d. Informática (CREI). dotados d. personalidad. juridica d. direito público.

autonomia administrativa e financeira.. aos quais compete. tambem. zelar pela observância

dos principias da ética. disciplina profissionais.

CAPirULOIl

Do Conselho F.d.ra1 d. Informática

Art. 9" O Conselho Fe4efãl d. Informática (CONFEI) e a

inItinci. superior de fisca1izaçio do exercido profissional dos AnalistlS de Sistemas e

profissões correlatas, com sede no Distrito Fedefãl • jurisdiçio .m todo o território

nacional.

Art. 10 Constitu.m atribuições do Conselho Fed."'" alem d.

outras previstas em seu regimento interno

I • elaborar seu regimento interno e aprovar 'os regimentos

organizados pelos Conselhos Regionais;

11 - orientar, disciptina~e, fiscalizar o exercicio das profissões de

Analista de Sistemas e s~ correlatas;

111 - Examinar e decidir. em ultima instância. os assuntos relativos

ao exercício das profissões de Analista de Sistemas e suas correlatas~

IV ~ julgar. em ultima instància. os recursos sobre registros.

decisões e penalidades impostas pelos Conselhos Regionais;

V w expedir resoluções e instruções necessárias ao bom

funcionamento dos Conselhos Regionais;

VI w fixar a composição dos Conselhos Regionais~ organizando-os

e promovendo a instalação de tantos Conselhos Regionais quantos forem necessários.

determinando suas sedes e zonas de jurísdição~

VII • promover a intervenção nos Conselhos Regionais. na

hipótese de sua insolvencia.;

VIII ~ elaborar as prestações de contas e encaminhá-la ao Tribunal

d.Contas;

IX w examinar e aprovar a proporçio das representações dos

gropos profissionais dos Conselhos Regionais;

X ~ autorizar o Presidente Il adquirir, onerar ou. mediante Ucitaçio.

alienar bens imóveis.

Art. 11 O Conselho Fed.ra1 ..... constituido. inicialment•• d. 9

(nove) membro. efetivo•• 9 (nove) .uplentes, eleito. em escmtinio secreto. em A.uemblOia

do. d.legado. regionais.

§ ]0 A composição a que se refere este artigo fica sujeita a um

acréscimo de membros. até o limite máximo de tantos quantos forem os Estados da

Federaçio que contenham Conselho. Regionais.

§ 2" Cada Conselho Regional se fará representar por. no mínimo.

um membro no Conselho Federal.

§ 3" OMaodato do. membro. <10 Conselho Federal ..... de 2 (doiJ)

anos, nio sendo permitida a reeleiçio.

Art. 12 Em cada ano. na primeira reuniio. o. conselheiros

elegeria seu Presidente. Vice·Presidente. 10 Secretário. 2- Secretário. I- Tesoureiro e r
Tesoureiro.

Porigrafo único - As atribuições dos cargos a que se refere UI.

anigo seria determinadas no regimento int.rno do Conselho Fedefãl.

Art. 13 O Conselho Federal reunir-se-i. ordinariamente. uma vez

ao mês e. extraordinariamente. quando convocado pelo seu Presidente ou peJa maioria

absoluta de seus membros.

§ I" As d.liberações do Conselho Fedefãl seria vilidu com a

presença de metade mais um de seus membros.

§ 2" A ...bstituiçio d. qualquer membro do Conselho Federal. em

suas fàlru • impeclimentos, far-se-i pelo respectivo ...pl.nt•.

Art. 14 Constitu.m renda do Conselho Federal:

1- 15% (quinze por cento) do produto da arrecadaçio prevista nos

itens I. m.IV <10 arr. 2I desta Lei.

II - doações, legados. juros. receitas patrimoniais:

m.....bv.nções:

IV - outros rendimentos eventuais.

CAPiTULOm

Dos Conselhos R.gionai. d. Informática

Art. I.'í O. Conselho. Regionai. d. Informitica do órgios de

fiscalizaçio do exercício das profissões d. Analista d. Sistemas • correlatas. em suas

regiões.

Porigrafo único - Cada unidade da Fed.raçio SÓ poderá ficar na

jurisdiçio d. um Conselho Regional.

Art. 16 Constituem atribuições dos Conselhos Regionais. além de

outTaS previstas em regimento intemo:

I • organizar e alterar seu regimento interno. submetendo-o à

apreciaçio • aprovaçio do Conselho Federal;

11 • orientar. disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão em sua

.área de competência;

IH - sugerir ao Conselho Federal as medidas necessárias à

orientaçio e fiscalização do exercicio profissional;

IV - remeter. anualmente. relatório ao Conselho Federal com

relações atualizadas dos profissionais inscritos. cancelados ou suspensos;

V ~ encaminhar a prestaçio de contas ao Conselho Fedira!:

VI ~ examinar os requerimentos e processos de registros em geraI.

expedindo as carteiras profissionais ou documentos de registro.

VII • autori7.ar o Presidente a adquirir. onerar ou, mediante

licitação. alienar bens imóveis.

Art. 17 Os Conselhos Regionais seria compostos por membros

efetivos e suplentes. em número detenninado pelo Conselho Federal. confonne alínea f do

art. 10 desta Lei. brasileiros. eleitos. em escrutinio secreto. pelos profissionais inscritos na

respectiva área d. açio.

Parágrafo .único - O mandato dos membro. do. Conselho.

Regionai. será d. 2 (doi.) ano•. não sendo permitida a reeleiçio.

Art. 18 Os membros de cada COl15elho Regional reunír-se-io uma

vez ao mes. em caráter ordinirio e. extraordinariamente. sempre que convocados pelo seu

Presidente ou por metade mais um de seus membros.
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An. 19 A substituiçio de cada membro dos Conselhos Regionais.

em seus impedimentos e tàltu. far~se-a pelo respectivo suplente.

An. 20 A Diretoria de cada Conselho Regional será eleita. em

escrutínio secreto. pelos profissionais nele inscritos.

Parigrafo único • As atribuições dos cargos a que se refere este

anigo seria detenninadas no regimento interno de cada Conselho regio~aJ.

Art. 21 Constituem renda dos Conselhos Regionais:

I - anuidades cobradas dos profissionais in5Critos;

11 - tllXl5 de expedição de documentos;

111- emolumentos sobre registros e outros documentos;

IV • mulll5 aplicadas de acordo com esta lei;

V - doações, legados. juros e subvenções;

VI - outros rendimentos eventuais.

Art. 22 Aos Conselhos Regionais compete dirimir dúvidas ou

omissões relativu à presente lei, com recurso "ex-officio". de efeito suspensivo. para o

Conselho Federal, ao qual compete decidir em úJtima instância.

CAPiTULO IV

Do Registro e da Fiscalizaçio Profissional

Art. 23 Todo profissional de Informática. habilitado na forma da

presente Lei. para o exercicio da profissio. devera inscrever-se no Conselho Regional de
sua ire..

Parigrafo uníco - para a inscriçio de que trata este artigo. é
I'M"'tessario que o candidato:

1- satisfaça ás exigências de habilitaçio profissional previstu nesta

lei;

II ... nia esteja impedida. por outros fatores. de exercer a profisdo;

III - goze de hoa reputaçio por sua conduta pública.

Art. 24 Em caso de indeferimento do pedido pelo Conselho

Regional, o candidato poderá recorrer ao Conselho Federal, dentro do prazo fixado no

regimento interno.

An. 2S Qualquer pessoa ou entidade poderá representar ao

Conselho Regional contra o registro de candidatos.

An. 26 Os Conselhos Regionais expedirão registros provisórios

aos candidatos diplomados em escolas oficiais ou reconhecidas, cujos diploma e5t~am

com registros em processamento na repartiçio federal competente.

Parágrafo único ... O registro .~~ q~ ..trata._este....artigo.-no--JíraZO .

estipulado para SUl vigencia, habilitará o candidato a exercer a respectiva profi.sIo.

An. 27 Aos estudantes dos cursos e escolas de nivel superior de

Análise de Sistemas, Ciettcia da Computaçio, Informática ou Processamento de Dados, ou

de Técnico de Informática de nível médio, será concedido registro temporário para a

realizaçio de estágio de formaçio profissional.

~ único. Os estásios SÓ serio permitidos 110 periodo de

formaçio' profissionaJ, nio podendo ultrapuur O limite de 6 (seis) meses.
-e

Art. 28 As pessoas juridicas • as organizações estatais só poderio

exercer as atividades enunciada no art. S· com a participaçio efetiVl e autoria declarada de

profissional habilitado e registrado pelo Conselho Regional d. Informática. usegurados os

direitos que esta Lei lbe confere.

An. 29 Será obrigatório o registro junto ao Conselho Regional de

lnforrnitica du pessoas juridicas e organizações estatais que exerçam atividades

enunciadas no art. S' desta lei, bem como a lllOlaçio dos profissionais, Ieplmente

habilitados. delas encarregados.

An. 30 Se o profissional, firma ou organizaçio, registrado. em

qualquer Conselho Regional. exercer atividade em outra regiio. ficari obrigado a visar,

nela. o seu registro.

Art. 31 Exerce ileplmente a profissio de Analista de Sistemas.

I _a pessoa fisíca ou juridica que exercer atividades privativas do.

Analista de Sistemas e que nio possua registro nos Conselhos Regionais;

11 • o profissional que emprestar seu IIOme a pessou. firmas.

organizações ou empresas executoras de projetos ou serviços de informitica, sem SUl reoI

participaçio IlOl trabalhos delu;

III - a firma. organiZlIçio ou sociedade que, na qualidade de peuoa

juridica. exercer atividadas previstl5l1O art. S', com infringettcia dos arts. 28.29 desta Lei.

CAPiTULO V

Das Anuidades. Emolumentos e TIXI5

Art. 32 Os profissionais registrados nos Conselhos Regionais de

conformidade com estalei estio obrigados 10 pagamento de um. anuidade lOS Conselhos

a cuja jurisdição pertencem.

§ I' A anuidade a que se refere este artigo é devida a partir de J'

dejaneiro de cada ano.

§ 2ft Após 31 de março, ir anUidade scrà acrescida de 20% (vinte

por cento). a titulo de mora

§ 3ft Após () exercicio respectivo. a anuidade terá seu valor

ItluaJil"ldu para () vigente a época do pagamento. acrescido de 20% (vinte por cento) a

titulo de mora

Art. 33 O prolissional {IUC deixar de elctuar o pagamento da

anuidade durante 2 (dois) anos consecutivos tera cancelado ~eu regístro profissional sem,

no entanto. de.'ôobrigar.se dessa divida

Paragrafo único - O profissional que incorrer no disposto deste

artigo pudera reabilitar-se mediante novo registro, saldadas as anuidades em débito, as

multas que lhe forem impostas c taxns regulamentares.

An. 34 O Conselhõ' Federal baixará resoluções estabelecendo

Regimento de Custas e promovera sua revisão sempre que necessário

CAPiTULO VI

Das Infrações e Penalidades

Art. 35 Constituem infrações disciplinares, além de outras'

I • transgred~r preceilo de ética profissional;

11 • exercer a profissio quando impedido de faze-lo. ou facilitar,

por qualquer meio, o seu exercício 105 nio inscritos ou impedidos;

UI .. praticar. no exercicio da atividade profissional. ato que a lei

defina como crime ou contravenção;

IV - descumprir determinações dos Conselhos Regionais ou

Federal em matéria de comperêndl destes. depois de regularmente notirlC2do~

V - deixar de pagar, na data prevista, as contribuições devidas ao

Conselho Regional de su~ jUrisdi,çio.
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Art. 36 As mfraçõe~ disciplinare!:. e~tão ~ujeitas a aplicação das

'1egumlc!o penas

I - advertencla"

li-muita.

m-censura.

IV - suspensão do exerCICIO profissional até )0 (tnnta) dias.

V _ cassação do exerC1ClO profissIonal "ad referendum" do

conr.elho Federal

Art 37 Compete aos Conselho5 Regionais a aplicação das

penalidades. cabendo recurso, com efeito suspensivo. para o Conselho Federal. no prazo de

30 (trinta) dias da ciênCia da punição

TITULO fJl

Disposições Gerais e Transnônas

An 38 Para constituir o primeIro Conselho Federal de Infannatica

(CONfE.). o Ministcrio do Trabalho convocara associações de profissionais de

Infonnatica.., para elegerem. atraves do voto de seus delegados. os membros efetivos e

suplentes desse Conselho

§ )0 Cada uma das associações designara 2 (dois) representantes

profissionais ja habilitados ao excrcielo da profissão.

§ 2° Presidira a eleição 1 (um) representante do Ministerio do

frabalho. coadjuvado por I (um) representante da Diretoria do Ensino st.penor do

Ministerio da Educação e do Desporto

An. 39 Os membros dos primeiros Conselhos Regiomus de

lnformatica (CREI) serão designados pelo Conselho Federal de Informauca

Art 4(J Instalados os Conselhos Regionais de mformatlca. fica

estabelecido o prazo de 180 (cento e oitenta, dias para a inscrição dos portadores das

qualificações eXIgidas por esta lei

Art 41 O regime jundlco do pessoal dos Conselhos sera o da

Legislação Trabalhista

Art 42 O Poder Executivo regulamentara esta Lei no prazo de 90

(noventa) dias apGS a sua publicação

An. 43 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

JUSTIfICAÇÃO

A apresentação desta proposta... que tem o objetivo de

regulamentar a profissão de Analista de Sistemas e as demais profissões relacionadas com a

Infonnática vem, a nosso ver, sanar uma importante lacuna da legislação brasileira. A

Infonnatica., de fato. permeia., cada vez mais. as atividades do setor produtivo e influi

enonnemente no dia-a-dia do cidadão brasileiro. Se. há alguns anos., o seu uso limitava-se a

procedimentos administrativos ou a aplicações científicas, hoje a Informitica ê ferramenta

essencial em inúmeros campos. São operados por computador. por exemplo. equipamentos

industriais de precisio. equipamentos para uso em cirurgias e em tratamentos clinicas,

centrais nucleares. aeronaves e centrais de comutação telefônica. de;t~~- outros. Tais

'aplicações 510 criticas. nio admitindo falhas. sob pena de provocar prejuizos financei.ros.

operacionais. constituindo, tambem. riscos asaúde e li segurança da coletividade.

A imprensa nos traz, eventualmente. o relato de incidentes

provocados por falhas de programas de computador. Nos anos 80. por exemplo. um

modelo de equipamento para radioterapia. de fabricaçio canadense. submeteu diversos

pacientes a doses excessivas de radiaçio. causando a morte- de um deles. devido a um erro

em seu software. Em 1991. três instruções íncorret3~. no programa de uma central

telefõnica deixou inoperantes. por algumas horas. 10 mílhões de telefones nu cidades de

Washington. Pittsburgh e Los Angeles. Mais recentemente. um aeroporto none-americano.

ja concluido. està com a sua inauguraçio atrasada em dezoito meses devido a falhu no

software de seu sistema de distribuição de bagagens

Tais ocorrências nos trazem a preocupaçlo quanto â garantia da

qualidade do software. quanto li sua confiabilidade e segurança. A responsabili~ade tecníea

pelos programas de computador ê um aspecto essencial dessa questio e nio existe. na

legislação brasileira, norma que regulamente as atividades do profissional de Infonnática.

suas necessidades de capacitação. seus direitos e responsabilidades

Há que se considerar. ainda. que a disseminaçlo da lnformaticl

em todos os segmentos da sociedade. em suas variadas aplicabilidades. tomou vulnerivel

o acesso. por pessoas inescrupulosas. às infonnaçõcs confidenciais das empresas. Mais

urna razlo, ponanto, para j"'.tificar 'a regulament~o das atividades dos profissionais da

ir... ruL tentativa de ..segurar a confiabilidade no referido profissional e I segurança da

sociedade como um todo.

A discussio da regulamentlçio profissionaJ do AJiaJista de

Sistemas foi abordada no Projeto de Lei n" 5356, de 1981. de iniciativa do Deputada

Victor Faccioni. aprovado por esta Casa em 1983 e em tramitaçl0. até hoje. no Senado

Federal. A Informitica. porem. sofreu. nos ultimos anos. transformações significativas.

Graças à tecnologia hoje disponivel, o desenvolvimento de inúmeros softwares

administrativos vem sendo realizado pelos próprios usuários. .pessoas sem espeçializaçJo

em Informatica. A regulamentação profissional deve levar em consideraçào. pois. a enorme

disseminaçio da pratica do desenvolvimento de pequenos sistemas de informaçlo por

pessoas das mais diversas areas. cujo livre exercício é inevitivel.

Por outro lado. os softwares de grande complexidade. que exigem

elevada qualificaçio técnica de seus projetistas. e os softwares criticos. que controlam

processos onde segurança e desempenho são fatores essenciais. devem ser desenvolvidos

por profissionais especializados. que sejam chamados a assumir a responsabilidade técl"lica

por seu resultado e que. para tal. tenham a oportunidade de investir em fonnaçio

apropnada e a garantia de poder associar o seu nome a autoria e á gestio de tais projetos.

Este é o espírito do projeto de lei que ora apresentamos ao par de

tornar livres as atividades de Informatica. espelhando a realidade tecnológica em que

vivemos. a qual colocou nas mãos do usuário do computador a possibilidade de

desenvolver seus próprios programas. privilegia o profissional da arca. por reconhecer que

é seu direíto e obngaçio assumir a responsabilidade técnica pelôs projetos desenvolvidos

em basc:s p.ro~ssionaís.

Esperamos. com a proposta. contribuir para um entendimento maÍs

mod~rno do significado que a regulamentação profissional vem assumindo no Pais. Nio

podemos mais nos preocupar. apenas. com as necessidades especificas dest~ daquela

categoria, mas precisamos. sobretudo. resolver as demandas que a sociedade impõe a cada

profissional. Sio 05 aspectos de caràter etico, sio as exigências de mais segurança e melhor

qualidade nos produtos e serviços decorrentes de sua atuaçio profissional

Peta razões explicitadas. contamos com o vaJioso apoio dOI

ilu.stres Pares desta Casa, para aaprovaçio do presente projeto de lei.

I} "
Sala du Sessõ.s, em' Ide:: K d.I995,

'
i' 'ViL"Vl, I') ,I., \,

Deputado SiLVlb ABREU
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PROJETO DE LEI N° 817, DE 1995
(Do Sr. Corauci Sobrinho)

Faculta aos condutores e passageiros de táxis o uso

do cinto de segurança.

IAPENSE-SE AO PROJETO DE LEI N9 721, DE 1995)

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 19 Fica facultativo o uso do cinto de

segurança por condutores e passageiros de táxis, em todo o
território ni!lcional.

Art. 2 g Esta lei entra em viqor na data de sua
publicaç60.

Art. 3g Revogam-se as disposições em contrArio.

JOSTIFICATIVA

o uso do cinto de segurança tem se revelado de

grande eficácia na reduçlo do n1J.mero de vitimas em.
acidentes de trAnsito. Por essas evidências positivas
estamos convencidos da irreversibilidade dessa prAtica.

5 1; O salârio m1nimo escolar é equivalente a trinta
por cento do salAria m1nimo vigente no Pals.

S 2 g Nas Areas onde a rede escolar pü.blica nAo atende
toda a de.anda, os alunos matriculados em. escola privada que
cumpr81ll o requisito d. renda estabelecido no caput d ••te
artigo tatAb6m fazell juz ao sallrio m1nimo escolar, ficando o
poder Pdblico obrigado a investir prioritariaJllente na
expan.l.o da rede escolar pOblica n.ssas localidade., no.
termos do art. 213, S llil da constituiçlo Feder~L

Art. 2Q Para lazer jus ao salArio .1n1mo escolar, o
aluno do en.ino fundamental e m6dio dever' alcançar a
freqüancia .1niJlZl obrigat6ria estabelecida •• lei e obter o
rendiDento d. aprendizagem exigido pela escola.

5 1'1 PerderA. o direito de receber o salário m1niJlo
escolar o aluno que repetir mais de uma vez a 1I.s.a s'ria ou
tiver mais de tra. repettncias ao longo do curso de en.ino
fundamental e ensino médio cumulativamente.

5 2111 A r.laçao doa alunos que taze. jus ao .alAria
lliniJI.o e.colar, eJl cadà estabelecimento da en&ino, ser'
elaborada por uma cOllisslo escolar constituida de
repre••ntantes da direç40 do estabelecimento de ensino, dos
alunos e dos paia.

Art. 311 Para recebereJl o beneficio desta Lei, os pai.
ou respon.Aveia deverl.o co.provar a renda familiar, mediante
carteira da trabalho ou outro comprovante d. rendiunto, na
e.cola .. que .eus t'i~os ou dependentes estao w.atricula4os.

11', no entanto, que $e resaalvar a

obrigatorieda.de do uso do cinto para os passageiros de uma
categoria de veiculos no Brasil, 05 tá.xi!5, em vista das

seguintes particularidades:
1 Por estarem constllntementlP sujeitos a

assaltos, os veiculos de aluguel tu no cinto de

sequrança um ponto vulnerável no que se refere l defesa

dos seus motorista.s. O equipamento simplesmente dificulta

qualquer reaç!o do condutor, quando assaltado,

facilitando, assim, a açAo do bandido.

2. Muitas vezes os passageiros dos ts.xis se

recusam a usar o cinto e isto pode acarretar preju1zos

para o motorista, em situações de fiscalizaçAo de: trAnsito

ou mesmo de acidentes.
Diante dessas possibilidades entendemos que o

melhor para os condutores e passaqeiros dos tixis ê lhes

facultar o u.o do cinto de segurança. Assim lhes serA dada

outras qarantias de segurança e conforto tio importantes

como as qa:r:-antias contra os efeitos nocivos de acidentes

que o uso do cinto pode dar.

Sala das Sessões r em
.. )

~

de .:, (,I' .,.1 • d.

Art. 411 A entrega dos cheques aos pais QU
respons'veis será feita na pr6pria escola onde seus filhos
ou dependentes estio matriculados.

Art. 511 05 recursos para o custeio do proqraaa. do
••l6.rio m1nimo escolar advirl.o de dotaçolo orç...nt6.ria
••pec1fica e de contribuições de pessoas f.1.icaa e
jur1dicas.

S 111 a. recursos orçamentirios serio consignado. no
Orçamento G.ral da Unilo a partir do exerc1cio financeiro
i1l8d.iata.ente sub••quente ao da aprovaç!o da presente lei,
levando .. consideraçio o disposto no art. 711.

5 21i1 A partir do ano seguinte A aprovllçao desta lei,
os·· ·'projetos de lei relativos a planos plurianuais e a
diretrizes orça.ent'rias .spacificarAo os cancelamentos e a.
tranafer.ncias de despesas, assim como as demais lIedidas
nece••'rias a. execuçlo do programa do saliria Jl1ni.o
.scolar.

S 3111 As pessoas t1sicas e jur1dicas poderio deduzir,
nA detendnaçlo dll base de cAlculo do Imposto de Renda, as
contribuiçOes feitas ao programa do salArio mlnimo escolar.

Art. 61i1 A distribuiç!o indevida do salârio mlnimo
escolar r a falsificaçAo de comprovante de renda fam1liar,
assim C01l10 outras fraudes relativas ao programa sujeita os
infratores As penas da lei, al6ro da perda definitiva do
direito ao BalAria m1niJJlo escolar.

1995

~<JDepu~ORA~cr SOBRINHO .

PROJETO DE LEI N° 818, DE 1995
(Do Sr. Pedro Wilson e outros)

Art~ 711 o salário m1nimo escolar' será. concedido
proqr•••iva.ente, obedecida o seguinte cronograma:

I - Nos quatro primeiros anos de vigência desta lei
.erao atendidas as crianças matriculadas no ensino
fund..ental;

11:' A partir do quinto ano de vigência desta .. lei
ser!o atendidas as crianças matriculadas no ensino médio;

111 - A partir do sexto ano de vigência desta lei
poder!o ser atendidas as crianças matriculadas em
estabelecimentos de educaç!o infantil.

Institui o salário mínimo escolar e dá outras providências.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N9 667/95)

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. S liI O Poder Executivo regulamentará. esta lei ~ito
prazo de 120 (cento e vinte) dias a contar de sua
publicaç60.

Art. 10 Revogam-se as disposições em contrário.

Art lQ Os alunos das escolas pl1blicas, provenien~ell
ie fam1lias com renda mensal familiar "per capita" infer70r
a meio salArio m1nimo, tAm direito a um salArio m1n1mo
escolar mensal.

Art 9"
pub1icaç60.

Esta lei entra em vigor na data de sua
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JUSTIFICAÇÃO

Este projeto tem um cunho eminentemente
êducacional. MllS um alcance po11tico e UlI) efeito econOmico

de grande magnitude_ Ele abre, pela via econOmica, a
possibilidade de uma revolução na educaç3.o bAsica no
Brasil, a revolução necessá.ria para que a própria t:!conomia
te.nha viabilidade de desenvolvimento num futuro próximo.

Ele pretende elevar a renda das faml1ias de mais
baixos salários, não pelas formas tradicionais de salários
indiretos, como ocorre com. os progrl1m.as de distribuição de
alimentos ou de subsidies nos preços de determinados
produtos, mas pela oferta de um percentual do salário
rnlnimo por filho ou dependente matriculado na escola.

Há uma razão muito forte para realiZar um
esforço, no campo da distribuiçao di!! renda, atravl!s do·
sistema de ensino: ••~rav'. da ad.uaa9i.o que o pai. oriar'
con4iç:õ.. saqura. • .fie.... d. proaov.r o era.cbeDto
econ6.ico ., ..i ...pl..anta, o pr6prio 4e.eJlvo1via.ento.

Os dados a seguir esclarecem essa afirmaçâo.

L Um estudo produzido para o Departamento do
Trabalho dos Estados Unidos estimou que 41% dos novos
empregos até o ano 2.000 exigirilo habilidades muito
superiores às requeridas atualmente ("WOI#Jrce 2000"). Do
lado da economia mais desenvolvida haver6- uma exig~ncia de
qualificaç!o, de formaç!o de habilidades haanas e de
conhecimento. Do outro lado, as qualificações formais e o
conheci~nto formal da. pessoas atuarl.o coa0
dinamizadore. do trabalho produtivo. ora, o sist_a de
ensino. o 1lnico • granda sistema encarregado da educaçl.o,
da tran••isslo sisteaAtioa e permanente do conhecimento e
do saber historicamente construldo e socialmente
organizado.

2 . As relações entre educaçAo e desenvolvimento
são bastante conhecidas. Diversos estudos tb apontado
altas taxas de retorno doa investimantoa em educaçlo,

d) a,,1o .... de fKOIari_ do __ braIIWro ......-. 
...., doiI mal kU't'OI, o ~ sipH'ka duplo laItO em. proC~
__ dIdIIIIcIlo, --. _lIIIaldorxala;

e) .... Z,4 ml1b6a de acIokIc:mtII entre 15 e l' 1DClI, iIIIdt
~ I'" para CUJ'IU' O mIiPo mtdIo, rrequaú:a... aquele
...... do _. "" 1,." Q que <qUlnlla a 1'.5" do~
MqUeiI. faixa d.ú'la. bIo QUU' df1I!I" que de cada 100 .doMIeeda,
.-eale I' ou 17 mudaYaDI no enánO rmd&o. Em todas &li IdaIks, o
00mtr0 abIoluto aumtnta'. pua 3.4 mUhõa e matrkulu.

f) • taxa. de OOlldUllo do malno mfltio apnRDta uma InefidMda
.........: na ooorte que inidoU o e:uno ali mo e o coadulu ..
1m. bouTe 74" do nouItado; J' .. coo<te do 1'75-71. a .... caiu
pua 9,2" .... do lJl12.&5 __ o <UnO _ 45,1" doo
que o lnIdaram;

s.a.- o IBGE. 54" da PE-' (l'opulaçio __ -'UnJ.
_ 1JU, _ ........ 4 lIJlOI do 0Ilud0. Q\*' _. maio do_ ... __ 10 ..... __ l ..... do

~ ex:rrdun trabalho renunerado ou MaYanl procurudo
~, tIDMm rtlmol de 5 DOI de estudo. Outro dado exprrSYO ,
o que Q Tribunal SuperIo< EldlO<Ol colheu. _ ddç/ltI do 1"'; A"
doi eleltons l:1nMal aU: 4 &DOI de tICOlaridadt!

Um estudo comparativo do Banco Mundial coloca o
Brasil ao lado da India e abaixo da Indon~8ia em relaçlo l
porcentagem de crianças em idade escolar matriculadas no
2. g grau (em todas as idades):

- Jap&o "
- Coreia '4
- cinq.pur. 71
- J.s:q.ntina 7O
- Chile, RODq Kanq I'
- paru, J'ilipin.. &5
- lIbico 55
- 11140n'sia 39
- 8:..11, r.n4ia 35

! sintomAtico que exista correlaç50 entre a
porcentagem de alunos matriculados no 2'1 qrau e o
crescimento anual ,da renda "per capita". Alguns exemplos,
ainda com dados do Banco Mundial) :

maiores do que qualquer outro investimento. E o
investimento no ensino fundamental produz retornos
significativamente mais altos, tanto no progresso social
quanto no crescimento econômico (Psacharopoulos, George,
critical issuetJ in Education: A World Agenda, a discuasion
paper, World Bank, Education and Training Department,
Washington D.C., 1987). Existe o retorno individual para o
sujeito que investe seu tempo e dinheiro em educaçlo,
mesmo que seje. apenas o custo-oportunidade e o retorno
para a sociedade, enquanto beneficiá.ria maior do produto
gerado por capacidades produtivas mais altas.

lIais

corii.
Japio
.ixiClo
veDe.uela
Braail

% de ..tricu1a.
no enaino
.idio

94,0%
'1,0%
55,0%
45,0%
35,0\

craseiaento
anual 4a renda
"Per capita"

3 ~ Estudos do Banco M.undial ta. demonstrado que
o aumento de um ano no nivel educacional midio da força de
trabalho pode aumentar em torno de 9% o Produto Nacional
Bruto (World Bank, World Development Report 1991, p.42,
World Bank, Washington, D.C., 1991)

4. H,ais do que isso, é reconhecido que o.
beneficios ma,lores da educaçAo não est&o na Area
especificamente econOtll,íca e nem se expressut em valores
monet'rios, em. niveis salariais mais elevados, mas sia na
esfera polltica., no am.bito do que se convencionou chamar
de "cidadanian. pois é neasa esfera que o indivlduo
adquire a cansei.ncia critica e a capacidade de in.erçlo
social CO]l, relativo grau de autonollia e implia .eu
horizonte de opçõe., seu grau de liberdade.

Por tais razões, UJIla das evid'nci.8 mais fortes
é da que. ê decisivo elevar a escolaridade. da papulaQl.o do
pals. Elevar quanto? Elevar em que nlvel do s.qmento
escolar? H! grupos sociais com nivelo de ensino _ais
baixos, sobre os quais deveria debruçar-se
prioritariamente a açAo dos sistemas de ensino?

uaa olhada sobre a realidade educacional
brasileira oferece rellposta a essas perquntas.

Coa0 ••ti a eduo.trio DO Bra.il?

Um r!.pida aná.lise dos principais indicadores
aponta o seguintes problemas mais cruciais:

a) 4 mlIhlleI do criaDçaJ do 7 a 14l1JlO1"'" r.... da acoIa;

b) 50~ doi alunos da I' série Dio pusam pua 82';

c) de cada 100 c:rianç:u que começam a ]' sáie, apenu 11 cbIpm ao
SO &DO do aMiDo obrilatório; an outras pilIan'U. SZ aimçu ao c:adI
110 n- san o mfnlmo de c_'" exlIldoo pda kIioIaçIo
1JroIiIMI;

Diz UNICEF, no "Estado Mundial da Infância 
1992 11 : no denominador comum mais 6bvio dos sucessos
aai6.ticos - Honq Kong, Japl.o, Rep'llblica de Ctlngapura,
coréia do sul, Tailandia - ni.o é a riqueza de seu.
recursos naturais, mas a riqueza de SQUS recursos hUJllanos.
Desde os primeiros estAgios d. seu de.envolvimento
econOmico, foram feitos pesados investimentos ea
educaç!.o.t1 (Tbe state of the World's Children 1992,
UNICEF) •

Por que a educaCjll.o no Br••il .pr•••nta
iD~ie.4ore. tl.o negativoa"

08 especialistas indica. o descaso da. polltica.
pt1blicAII para com a educaçAo, a progressiva deterioraçlo
da capacidade operacional do. sistema. de ensino, por
falta d. inve.tillentos e de atençlo da. estera. pol1tica e
ac\JIini.trlltivll.----lliiií-- ua fator inqu..tion4vel que ••U
presente na. detenainaçl.o do abandono da e.cola • a
pobreza, a necessidade que a criança e o adolescente
sentem de c01Ileçar a trabalhar para ajudar na sobreviv'ncia
da família.

AlI fall1lias pobres e os próprios trabalhadores
"sabem que a 8scolarizaç40 das crianças " nece••úta. E
sabe. por dUlls VillS: priJIJeiro, pele pdtica cotidiana da
discriminaçao social que usa freqiJent_ente o diploaa par.
liltÚ tar o aceSBo aos cargos mais N1IItU1erados, .ai.
prestigiados. 8 que d40 maior poder; segundo, pela
ideologia liberal contida. na educaç40 di:tusa, presente no
seu pr6prio aJDbiente flUlliliar e profissional, s.. falar
nos veiculos, de cODl'unicaç40 de massa 8 na própria .scola.
LeVaJI, entio, seus .filbos à: escola e estes .fracasBlUI."
(cunhll, 1975).

E.ses dados indicam que o Brasil ,nlo e.tl
formando os racurBolS humanos que a econOllia moderna exige.
AI" da termo. na sistema de ensino extr-.a.ente
perdulirio, porque d••perdiça o capital hu.ano que alo o.
alunos, ..tA fazendo a ••1eç40 nlo co. baa. na capacidad.e
de cada um ma. em critArios econOllico•• s.nl.o, vejaaos:
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o Plano Nacional de Desenvolvimento da Nova
Rep11blica (I PND/NR) registrava que "no ln1.cio da d'cada
da 70, o e.trato de renda da atA 1 salArio m1nlmo deixou
d. enviar 52t de suas criança. à 8!Jcola, fi. cOlllparaç40 COlll
apen.. 3' das c_.das sociais de renda da ds. BalArias
m.fnblos". E jA havia sido ••crito no 111 Plano Nacional da
D•••nvolva.nto (111 PND) - 1980-85 que "nMo estuda que.
real..nte preci.a, mas qu_ pod."

- 1lIl ••tudo do IBGE • UNICEF (PU'til Estat:1stico
de crianças _ KI... no Brasil - 1888) constata que Na
rsduç40 das tuas de esco1arízaçllo (no per1.odo 1970/77/80)
, contrapartida da int.nsi~icaç.o do ingr••so de jovens no
marcado da trabalho, observado durante a. aI tima d.cada".
EI•• via principalmente para o marcado intorJlUll.

Para li. populaçAo de 10 e 17 anos, tOlOS 015
aequintu dadoa em relaçao a tral>elho/ traquinc!a I
••cola/ruela, em dadoa nacionais, de 1986:

- Das crianças entre 10 fi 14 anos,

72,1' .c.anta ••tud ;
9,2' trabalha tu4.v..;

15," .oaent. trabalbavaa (incluindo nasl:5.
qrupo o. qu... da4ieav.. ao. ara••r ••
doa'aticoa) •

2,1% do ••tuda..... n_ trabalbav...

Dentre oa que tinham 15 a 17 anos, o
percentual doa que apenas estudavam caia para 34, 3\:;
aUMntava para 17,8\ o cloro que estudavam e trabalhavam e
para 44,'\ do. que somente trabalhavam.

S. cruzarmos esses dados de frequência A escola
e exercicio do trabalho com os niveis de renda, vamos
verificar a perversidade do sistema social, que afasta da
••cola os mais pobres:

Das pessoas com idade entre 10 e 17 anos, com
rendimento mensal familiar "per capita H de até 1/4 do
aalArio minimo,

52,,% .a..nta ••tu.d.v..;
12,7% ••tudav... trabalbav,,;
21,1% .oaanta trabalbaVaA ou fa.i..

taraf.. doai.tic•• a
",7% Dio tinbaa naDh~ d••••••tivid.de••

à melhoria do seu padrão de vida. Acontece,- no entanto,
que grandes contingentes hUmanos das classes empobrecidas

dos excluidos, como diz a expressão atualmente em voga
não estão podendo permanecer na escola, co1ll0 se viu

acima.

Se o acesso à escola pode ser facilitado pela
oferta p'Ciblica generalizada de oportunidades de estudo, a
permanência na escola, no entanto, não depende apenas da
oferta. Continuar na escola. ao longo dos anos escolar•• ,
dedicando-lhe o tempo necessArio ao estudo é, sobretudo,
uma. questio de renda. Se permanência na escola significa
conquista do saber, obtenção do certit icado de concluaAo
dos sucessivos graus de ensino, abertura de portas para. os
empre.gos criados pela economia de mercado, capacidade de
trabalho produtivo e de rendimento mais aIto. •• tudo isso
é, no fundo, uma questão de renda da familia.

Para os problemas acima referidos, "as soluções
propostas dirigem-se quase sempre ao próprio sistema
educacional, quando se sabe quê os problemas mlli:;p
relevantes da educação teriam um tratamento mais e~i;êáz
fora, a saber, no problema da pobreza, entendida em sua
dimensão econômica e política". (calsing e Schmidt,
"Situação S6cio-Econômica e Demográfica dos Menores no
Brasil e no Nordeste, in 'o Menor e a pobreza', IPEA r

1986) •

A concentração de renda é uma das maiores
perversidades de nossa economia. O Relatório do Banco
Mundial de 1995 coloca o Brasil em último lugar na
distribuição da renda, abaixo da Botsuândia {O Estado de
São Paulo, 6/8/95}. Essa perversidade diz respeito à
exclusão de grandes contingentes do acesso aos bens como
educação, saúde, lazer. E diz respeito, também, às
próprias condições de desenvolvimento do país.

criar mecanismos para a equidade social, para o
equi11brio na distribuiçã.o da renda, que é um dever do
Estado r pode ser feito também pela via educacional, COIl
dois efeitos: um, imediato; outro, a médio prazo. O
imediato é o de minorar os efeitos maléficos da pobreza,
que gera a fO'me, a desnutrição, as altas taxas de
morbidade e de mortalidade infantil, o abandono de
crianças, o desamparo... O efeito de médio prazo estA no
aumento de educação, na elevaç40 do nlvel de escolaridade
da populaçi.o, na qualificação profissional e, com isso, na
preparaç!o para uma economia que não mais aceitará m3.o de
obra não-qualificada, mas exigirá habilidades ticnicall
superiores às atuais.

-~----------------------------------

---------------------------------------------------------
atividacle .al'ria .1niao f ..iliar "p.r c.pit....

Quer dizer, cerca de 30 em cada 100 crianças e
adolescentes na idade de 10 a 17 anos nlo freqüentavam a
e.cola porque tinham que trabalhar, provavelmente o dia
inteiro. O quadro abaixo mostra como a dedicaçio exclusiva
ao e.tudo r a.s tarefas escolares aumenta a. medida que
aUJR.enta a renda familiar "per capita fl :

&t'
1/4

1/4 & 1/2 a 1. ..ia 4a
1/2 1 2 2

Os prop6sitos deste projeto de lei, portanto,
alo os ma.is justos e adequados para nossa realidade atual.
De \UIl lado, pretende reduzir a injustiça social da
misiria, oferecendo condições de aumento real da renda dali
pessoas que ganham até meio salário m1nimo fuiIiar "per
capita lt B r de outro, assegura condições às criança. e

adole.centes das fam11ias de mais baixa renda de
permanec,erem na escola e de obterem êxito no esforço ali
di.pendido, conquistando o conhecimento e desenvolvendo as
habilidades que lhes permitirAo responder às exigências do
marcado de trabalho.

.cauta e.tud..
a_ta tral>allw1

52"
29,.

54,1 5',. 10,5
31,0 28,1 22,'

",5'.4
Fonte: IBGE/UNICEF r Perril Estat1stico de crianças e M4es
no Brasil, Sistema de Acompanhamento da situa:ç40 s6cio
econômica de crianças e acfolescentes, 1981.-83-86. Rio de
Janeiro, 1988.

outro dado bastante ilustrativo é o que indica a
taxa de escolarizaç~o das pessoas de 7 a 14 anos, por
r_ndimento familiar "per capita lt , no Brasil, em 1986:

Até 1/4 de sal!rio minimo familiar per capita,
71,7% das crianças freqüentavam a escola; na faixa
seguinte, de 1/4 a 1/2 salário m1nimo, a taxa de
ellcolarizaç!.o subia para 77 r 1% e para 83,3% entre os que
tinham waa renda familiar de 1/2 a 1 salário minimo, e
cheqava li 90% de escolarizaç!o das crianças pertencentes a
fUl1lias onde a renda per capita estava entre 1 e 2
BalArias m1nimos. E dOIi que tinham acima de 2 salá.rios
1l.1nimos, a Bituaçlo era bem diferente: 96,6% frequentavam
a escola.

Disso se conclui que as crianças e adolescentes
que precisam trabalhar abandonam a escola em nÚInero maior
do que os que não precisam. Em outras palavras, a pobre2a,
a necessidade de ajudar na renda familiar é um sério
empecilho ao estudo. O esforço - e sua necessária inversi!o
i:conOmica - em melhorar a qualidade do ensino se torna
âmltil pa.ra aqueles que, por razões de pobrQza, abandonam
la escola para. trabalhar, em outras palavras, para ajudar
sua faml1ia a sobreviver.

Sob toda.s as hipóteses, a educação é hoje a
1inica via pela qual as classes trabalhadoras podem aspirar

Esse Projeto de lei nAo te:m carAter
paternalista. Segundo Costa, "a eliminaç40 da pobrezi'J,
através da reduç40 das desigualdades sociais e econ6micas
com base na renda ou outros ativos, n.!!io constitui uma ação
caritativil, nem de preocupaç&o humanística. t uma: açao com
tundnentaç40 econômica bem s6lida. Exis'te um custo para
se manter uma sociedade mui.to desigual, onde convivem dois
grupos extremamente direrentes em termos de poder de
compra e nivel de bem-estar sócio-económico" (Ramonaval
Augusto Costa, , Pobreza no Brasil - uma anAlise recente,
IPLAN/IPEA - UNICEF - SUDENE, O Menor e a Pobre:ta, 1986)',

Tirando uma lição dos dados estatisticos
referidos acima, podemos admitir e esperar que elevando a
renda das familias que percebem até 1/2 salário minimo
familiar per capita, à base de trinta por cento do salário
minimo por filho ou dependente que freqüenta o ensino
fundamental e médio, na faixa de 7 a 17 anos, o nivel de
escolaridade dessa população aumentará de imediato, ano
ap6s ano.

Este Projeto de lei se baseia fundamentalmente
num projeto ·do então Deputado Federal Aloisio Mercadante,
que o concebeu, em 1993, Bem tê-lo apresentado e que
gostaríamos de resgatar, pelo elevado m6rito e alcance
econ611ico e político que pode ter; e se baseia, também,
na experiancia pioneira de implantação de programa de
BalAria mínimo escolar pela Prefeitura de campinas, SP. e
pelo Governo do Distrito Federal, sob o gestão do
Professor crist6vam Buarque. De ambos os lugares recebemos
relat6rioll que atestam a exeqüibilidade operacional do
projeto, a aceitação por parte da comunidade e os seus
primeiros resultados em termos de freqüência e permanência
na escola por parte dos alunos provenientes das familias
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públicos de telecomunicações.
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República Federativa do Brasil

CONSTITUIÇÃO
1988

._------_._---

TITuLo VIII

CAPinJLom

SEÇÃo I

. § 1.. Os n:cursos de que trata est: artigo poderio ser destinados.a bolsas de
estudo para o enstno fundamental e 1lII!dlO, na forma da lei. para OI que demonstra
rem i~ci!ncía ~ recursos, quando houver falta de vagas e cursos regulates da
redepúblz,,:, na!oc:alz~ da resl<f!ncía do educando, ficando e>poder públicoobrip
do a IIIVeSlír pnontanamente'na e.'Jlllnslo de sua rede na localidade..2.·As atividades universiláriu de pesquisae~poderio receberapoio
financetro do poder,público.

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

CAPíTULo I

DA ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

Art.1· Os serviços públicos de telecomunicaçi5es seria exp1ondos
per CIIIJlnSIS bwiIeiru, mediante concessIo da UniIo, na coofonnidade do
dispocto na Emenda Constitucional n' 8, de 15 de agosto de 1995.

Paráarafo único SIo públicos os serviços de telecOIIllmicaçi5es.
destinados ao "'" do público em geral, entre os quais os serviços de tcIefonia
celular.

Ar!. 2" A Telecomunicações Brasileiras SA • TELEBRÁS é
mantida como sociedade de economia mista sob controle da UoiIo Federal que

detefá o minimo de 51% (cinqüenta e mn por c:ento) do respectivo capital com
direito a voto.

§ 1· A TELEBRÁS promoverá a incolJlO'llÇlo da Empresa
Brasileira de Telecomunicações • EMBRATEL e manterá, em caráter
pennanente, o controle de seu capital votante.

§ 2" A TELEBRÁS promoverá a ~ia do controle
acionário do SUIS subsidiárias, à exceçIo da EMBRATEL, para empresas
bruileiras, mediante alienaçio do ações ou do direito de subsc:riçio de ações,
obseIvado o disposto nesta Lei.

§ 3' À TELEBRÁS compete explorar, sem
exclusividade, os serviços públicos de telecomunicações atualmente
cÓ!npreendidos no objeto social da EMBRATEL, bem como os que lhe forem
concedidos, podendo participar minoritariamente do capital de outras
concessionárias de serviços públicos de telecomunicações. •

Art. 3' Silo vedados o dominio e a pulverizaçilo do~ dos
serviços públicos de telecomunicaçi5es.

§ I' Por dominio do mer.cada entende-se a participaçlo de uma
concessionária no mercado em percentual igual ou superior a do Estado mais
desenvolvido no Setor..

§ 2' Eotendo-se por pulverizaçio do mercado a participaçlo do
uma concessionária no mercado em percentual inferior a do Estado menos
desenvolvido no Setor.

Art. 4' As concessiouárias de serviços públicos de
telecomunicações somente poderio exercer as atividades básicas dos serviços
assim definidas nos respectivos regulamentos; as atividllda COIIIp!ementares aos
serviços seria contratadas com terceiros da iniciativa privada nIo viDculados
direta ou iDdiretamente às concessionárias.

§ I' É assegorado aos interessados, devidamente babiIitados
quando assim exigido pela legislaçJo, o ""', ..em exclusividade, da rede dos
serviços públicos de telecomunicações para prestaçIo do 0IIlI0I serviços de
telecomunicações, de informaçl5es ede comunicaçio em geral.

§ 2' As condições de uso, per terceiros, da rede dos serviços
públicos de telecomunicações deverIo ser uilifonnes e equinimes, obIervados os
reauIamentos pertinentes.

Art. 5' As concessõeS para exploraçlo dos serviços públicos do '.'
telecomunicações seria outorgadas pelo Presidente da República, mediante
IicitaçJo homologada pelo Conselho Nacional de Telecomunicações - CONTEL.

Parágrafo único É de 30 (trinta) lIlOS o prazo das c:cocessões para
exploraçilo dos serviços públicos do telecomunicações, o qual poderá ser
prorrogado por iguais períodos, no interesse do serviço e uma _ atendidos os
requisitos e padrões de dosempenho definidos pelo CONTEL.
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Art. 6' As licitações para outorga de concessio de serviços
públicos de telecomunicações serio promovidas pelo Ministério da
Comunicações e julgadas segundo os seguintes fatores;

I - maior vaiu.",e de investimentos para atendimento da demanda de
serviços identificada no editai de lic::::~bt:';

II • menor prazo para atendimento lia demanda de serviços
identificada no edital de licitação;

fi . menor tarifa para tomada de assinatura dos servicns:

IV • menor valor da tarifa básica exigível aos assinantes dos serviços
por sua dispombilidade em caráter individualizado e permanente;

V - melliores indices técnicos de qualidade de serviços, propostos e
assegurados segundo parámetros definidos pelo CONTEL e especificados no
edital de licitação.

Parligrafo único Os editais de Iicitaçio e seu julgamento devem """
aprovados pelo CONTEL.

Art. 7' Os termos do contrato de coru:essio serão definidos pelo
CONTEL, podendo ser por ele revistos, observada a legislação pertinente.

§ I' Os contratos de coucesslo sio contratos administrativos,
regidos pela legislaçlo de concessio de serviços públicos em geraI " pelas
disposições especificas desta lei e de seus regularnentos.

§ 2' A prorrogaçio dos COIIIratos de COIICCssIo está
condicionada ao seu fiel cnmprimento • à satWaçIo dos índices de quaIídadc dos
serviços e de desempenho du concessionárias definidos pelo CONTEL.

Art. S' A fiscalizaçIo da presllÍçIo dos serviços públicos de
telecomunicaçcles serà exercida pelo Mini!tério du Comunicaçcles sob
supervisio do CONTEL.

CAPÍTULon

DO ÓRGÃO REGULADOR

Art. 9' li criado o Consellio Nacional de Comunicações - CONTEL
como órgão regulador dos serviços públicos de telecomunicações.

Parágrafo único O CONTEL será vinculado ao Ministério das
Comunicações, com estrutura autônoma e sem subordinação hierárqUica.

Art. lO O CONTEL será constituído por 9 (nove) membros e assim
composto:

a) o Ministro de Estado das Comunicações, que será o
Presidente do Conselho;

b) 2 (dois) membros indicados pela Presidência' da
República;

c) 2 (dois) membros indicados pelo Congresso 'Nacional,
sendo um pelo Senado Federal e outro pela Câmara dos Deputados;

d) I (um) membro indicado pelo Ministério da Justiça;

e) I (um) membro indicado pelas concessionárias de
serviços públicos de telecomunicações;

f) I (um) membro indicado por entidade de classe da
indústria de telecomunicações;

g) I (um) membro indicado por entidade de classe das
empresas prestadoras de serviços às concessionárias dos serviços públicos de
telecomunicaçcles.

§ I' Os membros do Consellio devemo ser brasileiros natos, de
reputaçIo iliboda e de notórios conbe<:imentos de telecomunicações.

§ 2' É de 6 (seis) anos o mandato dos membros do Conselho,
salvo o de seu Presidente, que serà o Ministro das Comunicaçcles no exercício do
cargo.

§ 3' O Consellio decide por maioria de votos, presente a maioria
de seus membros.

Art. I I Compete ao CONTEL;

a) elaborar o seu Regimento ltrterno;

b) orgaoizar os serviços de sua administração;

c) elaborar o Plano Nacional de Telecomunica~s e
proceder à sua revisão periódica;

d) re~,Jamentar a exploração dos serviços de
telecomunicações;

e) aprovar os editais e homologar as licitações para outorga
de serviços de telecomunicaçõcs;

f) elaborar e rever os contratos de conccssão~

g) supervisionar a· ·fiscalização dos serviços de
telecomunicações exercida peJo Ministério das Comunicações;

h) fixar as tarifas dos serviços de telecomunicações;

i) definir os indices de qualidade dos serviços e de
desempenho das concessionârias de serviços de telecomunicações;

j) manifestar-se sohre a aplicação das penas de suspensão e
cassação de outorgas de serviços de telecomunicações;

m) manifestar-se sobre recursos interpostos para o Ministro
das Comunicações em matéria de serviços de telecomunicaçcles.

CAPíTULOm

DOS ASPECTOS INSTITUCIONAIS

SEçAol

Direitos e Obripçllel dOI Usuários

Art. 12 É assegurado a todos o direito à pres1aÇio dos serviços
públicos de telecomunicações, nas condições definidu em regnlamento,
respeitados os direitos dos usuários estipulados _lei.

§ I' As concessionárias de serviços públicos de
telecomunicaçcles sio obrigadas a instalai" e a manter postos e equiparÓentos para

uso do púbJico em geral nos locais onde seja socialmente necessário,
tecnicamente possível e operacionalmente viável.

§ 2' A prestação de serviços públicos de telecomunicações a
pessoa determinada, em instalações de uso privativo, é feita mediaote tomada de
assinatura ou locação, na forma estipulada em regulamento.

§ 3' A prestação de serviços público~ de telecomunicações em
instalações de uso privativo depende do atendimento, pelo interessado, das
condições técnicas necessárias às instalações.

§ 4' As redes internas dos imóveis para instalação de
equipamentos de telecomunicações devem ser executadas de acordo com as
normas técnicas adotadas pelas concessionárias dos serviços de
telecomunicações, a quem compete expedir o laudo de vistoria como condição
indispensável à conceSsio do "Habite-se" pelo poder competente.

§ S' A conexão de aparelho5 on equipamentos de propriedade ,u;
assinante ou de terceiros, quando assim admitido, à rede du concessionárias dos
serviços públicos de telecomunicações, depende dos requisitos definidos na
regulamentação.

§ 6° A manutenção das instalaçcles, aparelhos e equipamentos
conectados à rede das concessionârias de serviços públicos de ielecomunicaçcles
será efetuada diretamente por ela ou por terceiros credenciados, nos termos da
regulamentação.

§ 7' É assegmado às concessioo3rias de serviços públicos de
telecomunicaçcles o direito de vistoria das instalaçcles, aparellios e equipamentos,
podendo, no caso de oposição infundada, proceder ao desligamento das
instalaçcles do assinante e cancelar a assinatura se perdurar.PC' mais de 30 (trinta)
dias os motivos do desligamento das instalaçIles.

Art.13 O assinante resp;;oo. pela guarda • proteçlo du
instalaçcles, aparelhos e equipamentos colocados ao seu dispor, sendo vedado o
emprego de quaíJquer recursos que prejudiquem o serviço.

§ I' Sem prejulzo du sançlleS peoais cablveis, o assinante
responde, na forma do regulamento, perante a empresa exploradora dos serviços
pela má uti1ização du instalaçcles e equipamento$, na qual se compreeIlde a
pertnrbaçio, através dele, da paz alheia.

§ 2' O assinante responde pelo uso de sua 1inba telefOoica por
parte de terceiros.

Ar!. 14 Os bens das concess1Dnanas de serviços públicos de
telecomunicações inerentes ou vinculados aos serviços. bem como a assinatura
dos serviços sio insuscetiveis de penhora, arresto ou arrecadação.

Art. IS A desigoação dos códigos das instalações dos serviços
públicos de telecomunicações é da competência das concessionárias desses
serviços, que poderão substitui-los por necessidade técnica ou operacional,
conforme disposto em regulamento.
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Art. 16 A5 concessionárias são obrigadas a divulgar a relação de
seus assinantes com os respectivos códigos das instalações. confonne disposto
em regulamento.

§ l' Aos assinantes dos serviços públicos de telecomunicaçõcs é
assegurado direito à figuraçilo grotuita, de fonna padronizada, nas relaçõcs dos
assinantes dos serviços das respectivas localidades, bem como à figuraçilo .
opciona1, sob outras fonnas, mediante pagamento do respectivo preço.

§ 2' A divulgação da relaçilo dos assinantes dos serviços de
telecomunicações por via impressa, bem como a comercialização de figurações
opcionais nos respectivos veiculos devem ser·contrat.adas pelas concessionárias
dos serviços públicos de telecomunicações com terceiros, da iniciativa privada,
mediante licilllçilo, conforme disposto em regulamCllÍo.

§ 3' Aos assinantes dos serviços públicos de telecomunicações é
....gurado o direito de recebimento das relaçõcs de ..sinantes dos serviços de
suas localidades nas condiçõcs dispostas em regulamento, facultada a cobnnça
da respectiva tarifa.

§ 4' A divulgaçilo da relaçilo dos assinantes dos serviços
públicos de telecomunicações por meios eletrônicos pode ser contnltada pelas
respectivas concessionári.. com terceiros com exclusividade, mediante licitaçilo,
ou sem exclusividade, independente de licitllçilo.

Ar!. 17 A5 concessionárias exploradoras de serviços públiCOl de
telecomunicações sio obrigadas a assegurar a cootiunidade dos serviços,
observado. os Indiccs de confiabilidade, qualidade, c6ci!Dcia e outros requisitos
fixados pelo CONTEL.

Art. 18 Os encargos decorrentes da ..sinatura de serviços públicos
de telecomunicações sio discriminados em instrumento de débito, que se reveste
do caràtcr de divida liquida e certa, nilo sendo contestado até 30 (trinta) dias após
seu vencimento.

§ l' li faoultado às concessionárias de serviços públicos de
telecomunicações incluir no instrumento de débito outros encargos do assinante
relacionados com aqueles serviços, conforme disposto em regulamento.

§ 2' Os instrumentos de cobrança dos encargos relativos aos
serviços públicos de telecomunicaçõcs deverão preservar o direito de privacidade
dos usnários dos serviços e o sigilo das comunicações.

§ 3' O não pagamento do débito até a data do vencimento sujeita
o assinante às seguintes sanções: .

a) multa moratória de até 10% (dez por cento) do valor do
débito;

b) juros de mora;

c) desligamento da instalaçilo após o 30' (trigésimo) dia do
vencimento, sem preju1zo dos encargos do assinante, ficando a religaçlo sujeita
ao pagamento do débito, incluídos a multa, juros e a tarifa;

d) cancelamento da assinatura, com a conscqllentc r<tirada
do aparelho e instalaçõcs de propriedade da empresa exploradora dos serviÇOll,
após 120 (cento e vinte) dias do vencimento, sem preju1zo da cobrança do débito.

§ 4' 'A interrupção dos serviços por mais de 5 (cinco) dias
cooseeutivo., ou 10 (dez) dias alternados no período de 120 (CCIlÍO e vinte) dias,
por culpa da conccssinnária, motivarà deduçilo no valor do débito, nas condiçõcs
regulamentares.

SEÇÃOU

DA POLíTICA TARIFÁRIA

, Ar!. 19 Os serviço. públicos de telecomunicações scrAo
reIIIUIICrados por tarifa aprovadas pelo CONTEL, observada a legislaçio
pertinente.

§ I" Na fixação das tarifas devem ser considerados, quando for o
caso, os valores propostos nas licitações.

§ 2' É asseguiada a realidade tarifària, observados os preceitos
legais e regulamentares.

Art. 20 As tarifas devem proporcionar obrigatoriamente:

a) a cobertura dos custos de exploração dos serviços;

b) a justa remuneração do capital.

§ I' Os custos da exploração dos serviços, neles incluldos a
depreciação e a amortização dos investimentos, serão calculados de acordo com
05 critérios estabelecidos pelo CONTEL.

§ 2" A justa remuneração do capital sem definida pelo
CONTEL considerando os padrõcs do mercado nacional e internacional.

Art. 21 Na fixação das tarifas podem ser feitas distinções tendo em
vista a classificaçilo dos serviços, o horário e o tempo de ocupaçilo do. circuitos
c, quando for o caso, a distância entre os pontos de comunicaçio sempre .
considerados os aspectos sociais.

PMàgrafo único A5 tarifas do serviços público. de
telecomunicaçOes internacionais serão objeto de ajustes com as admin.istrações ou
concessionárias estrangeiras.

Art.22 Revogam-se a Lei n' 5.792, de li de ju1bo de 1972 e
demais disposiçõcs em contrário.

Art. 23 Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçio, dcwndo
ser regulamentada no prazo de 120 (cento e vinte) dias.

JUSTIFICATIVA

I - A TELEFONIA COMO SERVIÇO PÚBLICO

Desde a instalação do primeiro telefone no Brasil, em 1877, por
ordem de D. Pedro lI, o serviço de telefonia se inseriu, em nosso Pais, na órbita
da gestlo estatal.

Segundo parecer do Conselho de Estado, de 10 de fevereiro de
1981, aprovado por sua Majestade o Imperador, "achando-sc as linhas telcfllnicas
em iguais condiçõcs às linha telegráficas, pertencem, como estas, ao dominio
exclusivo doEstado, e cabe, portanto, ao Governo o direito de as conceder, ainda
que para uso particular das localidades" (D.O. de 11.S.l881).

Isto significa que, no Brasil, o serviço de telefonia sempre foi
considerado como scrviça. público, compreendido. como tal. no domínio do

Estado.

II- O PIONEIRISMO DA LIVRE INICIATIVA

No IMPÉRIo os serviços de telefonia foram explorados
exclusivamente pela iniciativa privada, mediante concessilo estata1.

A 11 de março de 1882, através do Decreto n' 8.452-A, foram
fixadas as "Bases para Concessilo de Linhas Telefônicas".

Inúmeros decretos foram entilo editados pelo Governo Imperial
outorgando concessões de serviços de telefonia a empresas privadas e a pessoas
fisicas.

Essas concessões comprovam que, sem embargo do domInio estata1
sobre a telefonia, coube à iniciativa privada o pioneirismo de sua implanlllçilo nos
mais diversos e distantes pontos do tetritório nacional.

lU - A SIMBIOSE DA INICIATIVA PRIVADA COM O
PODER PÚBLICO

Sob as CONSTITUIÇÕES de 1891, 1934 e 1946, os serviÇOll de
telefonia foram explorados pela UniJo, Estados • Mmticfpios, diretamente ou
mediante concessilo.

Entre centenas de empresas privadas, inclusive de capital
estrangeiro, e de empresas e entidades estaduais e municipais que passaram a
explorar serviços de telefonia em todo o PaIs, merecem realce: a BraziIian
Telephone Company (Compau1tia Telefônica Brasileira), no Rio e em Silo Paulo:
a TASA, no Acre: a CAMfEL e a TELEFAMA, no Amazonas; a CTR, em
Roraima; a CENTEL, em Rondônia; a TELMA, no MaranhIo; a TELEPISA, no
Piauf; a COTELCE, no Cearà; a TELERN, no Rio Grande do Norte; a
TEL1NGRA e a E1P, na Paralba; a crP, em Pernambuco; a erA, em Alagoas; a
RTS, em Sergipe; a TEBASA, na Bahia; a CTMG, a CTBC e a CIGV, em
Minas Gerais; a CTES, no Espirito Santo; a CETEL, no Rio de Janeiro; a CTBC
e a CETERP, em Silo Paulo; a TELEPAR, crP, COTELPA e SERCOMTEL, no
Paraná; a CTC e a COTESC, em Santa Catarina; a CRT • crMR, no Rio Grande
do Sul; a CTC e TELEOESTE, no Mato Grosso; a COTELGO, em Goiás; e a
COTELB, no Distrito Federa!.

Em 1962 foi editado o Código Brasileiro de Telecomunicações (Lci
n' 4.117, de 27.8.62), ainda hoje vigente, que autorizou a criaçilo da
EMBRATEL e instituiu o Fundo Nacional de Telecomunicações - FNT.

À EMBRATEL foi alIibuida, na condiçilo de empresa pública
federal a exploração industrial dos serviços de telecomunicl!Çõcs postos sob
regime'de expIoraçilo direta da Uuiilo (art. 42 elc o art. 10 da Lei n' 4.117/62).

O Fundo Nacional de Telecomunicações - FNT, colocado à
disposiçilo da EMBRATEL, devia constituir-se de recursos de diversas footcs
(art. 51 da Lei n' 4.117/62). Na verdade, porém, ele se compô. apenas da
sobretarifa incidente sobre os serviços públicos de telecomunicações.
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Sobretarifa, como o próprio nome o diz, é adicional da tarifa, isto é.
sobrepreço pago pelo. usuários dos serviço. para expanslo ,e melhoamento'
desses mesmo. serviço.. Tarifa e sobretarifa sIo recunos das entidades que
explO<llDl o. serviço•• DIa tendo....im, quaJquer conotaçio de ordem tributária.

A sobrctarifa integrante do FNT. como parcela da tarifa destinada à
expansIo e me1hO<llDlento dos serviço•• devia ser "escriturada em rubrica especial
na cootabilidade da empresa", segundo o. precÍJOS tennos do ar!. 102 do Código
Brasileiro de Telecomunicações.

Inexplicavelmente, porém, esses recor..os fO<llDl lançados, pela
EMBRATEL. e posteriormente também pela TELEBRÁS, em COOla de capital,
emitindo-se. em contrapartida, ações representativas do capital de.... empresas a
favcr da UniIo Federal.

Ressalta, de plano, a ilegitimidade de... procedimento: coota de
capital DIa é rubrica .special.

E.... recursos DIa deviam ser capitalizados. mal escriturados em
rubrica especial, a exemplo do que se procedeu com a Taxa de Melhoramento
dos Portos e Taxa de Marinha Mercante - na verdade sobretarilàs e DIa taxas •
contribuições dos srmadores para expando e melhoramento do. portos que.
laoçadas em conla especial, gcrsrsm o denominado ''patrimônio da c:onccssIo",
em cootraposiçlo ao ''patrimônio do COIICCS5iooírio".

A se capitalizarem os recursos do FNT, capitalizado. eles de\;am
ser em nome de quem os tenha pago e nunca em nome da UniIo Federal.

Destarte. as ações de propriedade da UniJo multantea da

capitalizaçlo dos recursos do FNT sâo ilegitimaa. eis que ilegalmente emitidas
em nome dela.

Ainda sob o regime da Constimiçlo de 46 foi institucionalizado.
alI1lvé. da Decislo n' 5. de 3.3.66. do CONTEL. o "autofinanciamento". também
denominado "participaçlo financeira" - conlnbuiçlo dos usnários dos serviços de
telefonia para implantaçlo, expanslo e melhoramento de.... serviços. O
autofinanciamcnto ou participaçio financeira passou a ser exigido dos
promitente.....inant.s como condiçio para tomada de assinatura do serviço de
telefooia, sendo os respectivos recurso. capitalizados pelas concessionárias em
nome de quem o. tenha pago. isto é. dos assinantes.

A participaçilo financeira e o FNT se constituíram na base
econômica que fundamentou o grande desenvolvimento das telecomunicações
lnsileiras.

Vale dizer, de 1891 a 1967. os serviços de telefonia foram
exPlorado. por empresas privadas e por empresas estatais. federal, estaduais e
municipais. mediante concessâo de Uniilo. Estados e Municipio., cootando as
concessionàrias com investimentos dos usuários do serviço.

IV· A ESTATlZAÇÃO E FEDERALIZAÇÃO DAS
TELECOMUNICAÇÓES

A CONSTlTUlÇÃO DE 1967 tornou privativa da UniIo Federal a
exploraçlo dos serviços públicos de telecomunicações. diretamente ou mediante
concessao, regime esse preservado peja EMENDA CONSTITUCIONAL de
1969.

Em decorrência de... preceito constitucional passarani para a órbita
da UniIo as concessões outorgadas a cerca de 900 empresas privadas e entidades
estatais (DL 162, de 24.1.67). Para gerir a atividade criou-se. ainda em 1967,
pelo DL 200. de 25.2.67. o Ministério das Comunicações.

Em 1972. pela Lei n' 5.792. de 11.7.72. foi instituida a politica de
explornçio dos serviços públicos de telecomunicações e criada a TELEBRÁS
com a finalidade. entre OUlI1lS atividades. de "promover, alI1IVés de subsidiárias e
associadas. a exploraçio de serviços públicos de telecomunicações no Brasil e no
Exterior" (art. 3', inc. V. da Lei 5.792172).

Subsidiárias silo a,j empresas cootroladas pela TELEBRÁS;
associadas são empresas das quais a TELEBRÁS participa, "sem exercer seu
controle acionário mas que se subordinem à sua orientaçio 'normativa c a uma
sistemãtica de controle" (art. 3' do Decreto n' 74.379. de 8.8.74).

A TELEBRÁS foi designada "concessionária geral" para explorar
serviços públicos de telecomwúcaçõcs; subsidiárias e associadas são
"concessionárias delegadas"(Dccreto n' 74.379174, art. I' e seu § I").
TELEBRÁS. suas subsidiárias e associadas. constituem o que se denominou
SISTEMA lFLEBRÁS.

À TELEBRÁS foram transferidas as ações que a Unilo detinha nas
empr.sas exploradoras de serviços públieos de telefonia. inclusive a
EMBRATEL. a maioria delas resultante da ilegítima capitalizaçlo do FNT.
Também os recursos desse Fundo passaram à gestão da TELEBRÁS e de cuja
aplicação resultou a assunção gradativa do capital das concessionárias de
telefonia pela TELEBRÁS, alI1lvés da ilegitima emissão de ações pelas
concessionárias em nome da TELEBRÁS e por esta a favor da UniIo.

Para facilitar a aceleração da assunção do controle acionário das
concessionàrias pela TELEBRÁS. estabeleceu-se. em portaria ministerial (n'
1361176). que os recursos da participaçio financeira, pagos às conce..ionárias
pelos assinantes do serviço de telefonia, passatiam a ser capitalizados em nome
da TELEBRÁS, a qual receberia, em contrapartida, ações das concessionárias
arrecadadoras e destinatárias desses recursos.

Vale dizer. a TELEBRÁS passou a estatizar e a federalizar as
concessionárias estaduais, municipais e privadas, nio com rtCUBOS próprios mas
com investimentos diretos dos particulares, isto é, através de mais um~so
artiflcio.

Tal procedimento fere os principios jurídicos e os preceitos legais
que determinam que as ações representativas do capital de lima sociedade devem
ser emitidas por essa sociedade em nome dos investidores dos recunos e DIa de
interpostas pessoas.

A capitalizaçio. em nome da TELEBRÁS. da participaçlo financeira
paga pelos promiteotes-assinantes às concessionárias para tomada de assinatura
do serviço de telefonia se caracteriza como refinada medida de abuso de poder
com vistas a propiciar a uma empresa estata1 assumir o controle de empresas
privadas com investimentos de terceiros, os investidores privados.

A ilegitimidade, o ilogismo desse procedimento se evidencia quando
se verifica que. muito embora o assinante, com a participação financeira, se tome
acionista da TELEBRÁS. boldiog de lJID Sistema int.grado por diversas
empresas. a assinatura, isto é o direito de haver a prestaçlo individua1izada e
permanente do serviço de telefonia, obtida alI1lvés da participação financeira, se
restringe à concessionària destinatária dos recursos. nio se admitindo
lI1IoSfer6ncia da assinatura entre concessionárias ainda que integrantes do
SISTEMA TELEBRÁS.

De usurpaçlo em usurpaçio e uma vez que os recursos do FNT 
sobretari1iIs sobre os serviços de telecomunicações - estavam sendo
capitalizados. ainda que indevidamente, em seu nome. viu-se a União Federal a
cavaleiro para desvincular do Setor esses recursos. lI1IoSferindo-os para o Fundo
Nacional de Desenvolvimento para aplicaçio, "prioritariamente. nos setores de
Minas e Energia, Tronsporte e ComurticaçJo, podendo outras áreas ser incluldas
em decorrência de prioridades definidas em cada Plano Nacional de
Desenvolvimento - PND" (Lei n' 6.093. de 29.8.74 • art. 3'). Apl0priou-se,
assim, de vez, a Uniio dos recursos tarifários das concessonàrias.

Acootece que. como era de se prever, o Poder Judiciário tem
declarado. em reiteradas e uniformes decisões, a inconstitucionalidade da
cobrança do FNT desde a sua criaçAo. pelo que a Uniio se verà judicialmente
compelida a dcvolvê-Ios, corrigido monetariamente o seu valor, a quem 05 tenha
requerido em tempo oportuno.

Ao reafirmar o Poder Judiciário a natureza tarifária do FNT, também
se evidenciou a ilegalidade da anterior capitalizaçio de.... recursos em nome da
UniIo Federal, da qnaI resultou a estatizaçio das concessionàrias de serviços
públicos de telecomunicações.

Pelo exposto, cooclui-se que as telecomunicações. no Brasil, só são
esllIIais pela indevida capitalizaçio dos recursos do FNT. em nome da Uniio
FedcnI, • da participaçllo financeira dos promitentes-assinantes. em nome da
TELEBRÁS.

Diante da flagrante inconstitucionalidade do desvio dos recunos do
FNT para o FND, conforme reiter.Idos pronunciamentos, em 1IIÚS5ODO. de
eminentes juristas e dos julgamentos proferidos pelo Poder Judiciário, extinguiu
se o FND a partir do exercfcio de 1982. lllravés do Decreto-lei n' 2.186, de
20.12.84, que criou o Imposto sobre Serviços de Comunicações com a

escon:harrte a1fquota de 25% sobre um serviço público. quando se limita em 5% a
aIJquota sobre serviços privados. os mais supériluos.

.. Com essa medida, preservou-se a burra do Tesouro; espoliou-.... no
entanto, mais uma vez, o Setor de Telecomunicações, privaodo-o de seus
próprios recursos.

Incapecitado de prover os serviços públicos mais essenciais. viu-se.
mais uma vez, o \poder Público compelido a recriar o Fundo Nacional de
Desenvolvimento. a ele destinando. alI1Ivés do Decreto-Iei n' 2.288. de 23.6.86.
ao lado de inúmeros empréstimos compulsórios. ações de propriedade da Uniio
em empresas estatais e destas entidades em .""...... 'controladas. N.... ro1dlo
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filma iIIduIdu .. da UaiIo Da TELEIlRAS e cIeIIa em iIIIímeru de suas
llIIIIidiiriaa.

A~ pII'a o mo. das ..de propriedade da UaiIo Da

TELEBRÁS. resut_ da capitIIizaçIo do FNT. se nIo valida essa ilepl
"'PÍ"'\jnçIo, ao menos miDora seus efeitos. NIo usim, pcrim, a trusfermcia
l*1l o mo das .. de propriedade da TELEBRÁS na diversas
CClIICaIÍClÚIÍa o que represeatou mais uma lesa0 aos acioIlislaa privados da
TELEBRÁS.

~ iJlo ocorria, deterioma-se, ceIeremeDte. a quI1idade dos
seMçoe de teIefoDia, COIIIidas as coucessioaírias deauo de rillidos limites de
ÍIMIlÍmeIlIllI.

Esse roúrio de inepImidadea, pnIicadas pelo Poder PIlbIico,
"""'I'l"ft o ..- a ÍIIprtacia~ foi daooaa ao desenvolYÍDlelllo das
teI« Mm" açOeJ braIi.Ieiras.

v - CONSTITUINTE

r-Jada a CONS1TIUlNTE, .. comaIes se formaram a respeito
ela apIançIo dos semços públicos de tele< a m•· "'Ç 'lei.

A primeira, ela CCllIliasIo de Sistemaliaçlo. restabeIec:eDdo o resime
das ComtiIuiçileo de 91, 3-4 e 46 ao alribuir i UaiIo. diretamente ou modianIe
-ao, a expIoraçIo dos semços '"oacicmis, iDIerataduais e~
de~. AosEslados_ os seMçoe locais.

A seauada conenIe, mais /iberaI, lIIIIIIiIIba o ...... cIaI
C~ de 67 e 69 que lIribui i UaiIo. diretamente ou modianIe -ao,
• apIonçIo dos seMçoe de teIecorm~.

Uma. ten:eira conenIe, radicoImODle estIIiDDte. lIribuIa • l1IIiIo •
expIonçIo diRIa dos serviços públicos de ......mic:oçI!es, wdada ...........
deles.

Por fuaIo de emeadas, • Co8IIituiale IIPO\W • oepiate diIpoIiçIo:

"M. 23 -Compete il1llilo:

"XI - explora" em..- ou lDlllIia* COIICeSIIo •~ sob
ccaIrOIe acicDário~ os seMçoe teIef&IicoI,~ de 1mIImiasIo de
dados e demaia semços públicos de '.comum....-.-ta a peIl:oçIo de
seMçoe de iD1'ormaçIles per eDlidades de dirato privado através da rede púbIic8
de teIecomuaicaçôe exp\orIda pela UaiIo".

Com esse preceito COlISlituc:iooa ressalvada uma úaic:a .......... a
........ priwda entIo existetde - a COIlIpIIIbia de TeIefoaes do 8rui1 C-.I 
a UaiIo, os EsIados e MIIIliclpios lIIUIIIirIm • expIonçIo dos seMçoe públicos
de teIec:omuIIicaç vedabdo-se occncuno dos panic:uIares.

Em dec:clrr!Dcia desaa liIDmiçIo comti't...;n.w, o BruiI, que detém a
d6cima seauada colocaçlo em liDbas e c:eluIIns, se c\assillc:a DO quadrapsimo
ten:eiro 1_ em densidade de teIeflnes per ...- e em d6cimo Iupr Da

Amlirica LatiDa.

VI- A EMENDA CONSTITUCIONAL DE 1995

Por proposta do Poder ExecuIiYO, o Coqreao N...... apóa
petCIIl:ieale aaiIise ela matéria e aprovaçIo ela pMIe maioria quaIific:ada de _
............ __ de pIOIIIIIlpr. Emeada Comtí'Pcinna' D" lII9S. que aaim diIplle :

"An. /. O ;".,i.rQ XI , a allMa "a" do b1c1so X1l do t1It 1/ do
COIU1IIrúç4o F_M/~ a rlgrnrzr C01II a HgIII1rU 1WIaçIa:

Art. 1I. Compeu à UrúIID:

XI - uplOIYl1'. dI__ ou~~. ClJOlC&ISlIo ou
J1e""I.rI4o. OI ....rvtÇOl.,~• ..... ,_ do la, qw

dúponI sob,. a~ ..~ a criaçdo '* um 6rJID
,.rtIMIr, 0IIIr0.r.... futilll~;

X1l - uplOIYl1'. dI,._etII, ou medionl, 1lIIl0rizoç40. conc,ss40 ou
J1e""1.rI4o:

a) os suvlÇOl. f'tIdiodIfus4q .onora' '* .on.r , imagens;

VU· O PROJETO DE LEI

Cabe, ....~ esse~ CCIISlituciooa1, o que, Da

.....we. deve ÍIIIpllI'IIr Da revisIo de toda a lelIisIaçIo de telecommtic:ações a

porlir do Código Brulleiro de Tele<omuzucações, aprovado pela Le. D' 4 117. de
27 de agosto de 1962.

Como, DO entalIlo, a mUJo de um Código demanda mwto tempo,
per eovol_ a regulamentllÇio de in.-os serviços que a tecnologla coloca
dilriameDte i disposiçlo do público, o presente projeto de I.. se limIta a dispor
sobre a polltica de exploraçlo dos serviços públicos de tolecomumcaçOCs, cUJa
expIonçIo era objeto de reSlriçôeJ na COIlSliIUiçlo de 1988.

Os demais serviços, CIIIR oles o de nldiodifuslo, conbDuario roS"los
pela Jeej$laçio vigente, recomendaDdo-se sua revisIo o consolidaçAo em um novo
Código de TolecomimIc:ações.

Por imposiçlo COIlSliIUCiooa1 (incisos U e m do parigrafo UIlico do
art. IH) o preseute projeto de lei também dispõe sobre os direitos bOsicos dos
usumos dos serviços pUblicos de telecomullicaçOes, bem como sobre a politica
tari1iria, delogaDdo ao ÓI'gIo Regulador dos SeMços Públicos de
Te1ecomunicaç&s - o Ccnselho NlCiooa1 de Te1ecomunicaç&s - coma 
CClIIIpelfDcia llOI1Il8Iiva sobre os serviços, até mesmo em decorràJcia de seus
aspec:lOI tecuiI:os oda _ o acelerada evoIuçIo ICCllOlógica.

VU A • Orpaizaçlo doo Servlçoo

Ao redefiDir • polltica de expIoraçJo dos semços pUblicos de
teIecomuIIicaç6, cumpre ter praadI Il1o llpeIlIIS • ponicipaçlo lCiouiria do
Estado • mesmo que de oripm DO IIÚIIÍIIIO """'""'*"eI - represeutIIi.. do capital
.-. como também os diratos de mais de sete 'mí1blles de lCioaistas privados
deantullI de cen:a de.-o ciDco por calID do total do capital das empresas
do~ TELEBRÁS.

Nesse sentido Il1o se pode fugir • CCIIlSideraçIo de que • .-.oI
"ODda, pelo UniJc, -das açôes repraeagtivu do CClIIII'OIe ociou*io ela
TELEBRÁS importaria na substituiçlo de um lDODOpóIio ~ per um
IIlOIlOPólio privado - o que é inadmiuivel.

A cisio da TELEBRÁS em várias empresas é ecaJOIIIicameat
invíivel per gerar diroito de recesso, descapitalizaDdo O Setor - que é o inveno
do que se pretende .

A venda, pela TELEBRÁS, do COIIIJolo de suas subsidiirias
extinguina o objeto social dossa empresa bolding, obrigando-. a reemboIsw aos
acionistas o valor de suas ações ap<ndo na &lieoaçio das subsidiirias (arts. 137 o
254 da Lei 6.404n6 das Sociedades por Ações) - O que também Il1o salWaz OS
objetivos visados pela Emenda ColIStitueiooa1.

A venda das subsidiárias com aplicaçJo dos recursos apurados erri
títulos do Go-erno, derrogando-se, por lei, o direito de recesso o de reembobo
seria mais uma violência inominável contra OS direitos de sete mí1blles de
acionistas, aos qwus l1lIo faltaria a proteçIo do Poder Judiciário - O que
paralisaria o Selor que 1ICC0ssita, exatamento, de recupetIr o _ em que se
CDCOOlra.

Outra hipótese seria assegurar aos IClcnistas da TELEBRÁS o
direito de convmer suas açôes representativas do capital desaa empraa em açôes
das COIlCCSSionarias nas quais os recursos que deram origem iqueIas açôes foram
realmeute investidos. Apesar de sua legilimiclade, .... _ um proc:euo lIIIIito
complexo o moroso, retardando os objetivos de ensej.- o r»pdo descIr\'oIvimea
dos serviÇOS públicos de telecomimIc:ações.

A conversA0 compulsória das açôes da TELEBRÁS em .. das
subsidiirias representaria um ato de força, pouco ou nada COIIIpIIMI com um
ao- democ:ritico. •

De lado outras hipót..... de exeqoibi1icIade mais complexa e de
fotIitimidade díscutIve~ afigura-se de validade iDc:oaIeste o de COIMIIiIacia
pnitic:a • lIIIificaçto ela TELEBRÁS com • EMIlRAll!I. • hipótese toIiI&da
desde • c:riaçIo da TELEBRÁS em 1972 - com O objeto JOCiaI ela EMBRAll!I.
lCnICido de pII1e do objeto da TELEBRÁS, incluoiYe o· de l*ticiI*
~ do capita1 de outras coucessioaírias de serviços pQbIiooI de
telecAmmiclç&s.

A 1I'IIISf~ do COIIIJolo acioairio das demaia cooc:esaiooI*ia do
Si.Uema TELEBRÁS para ten:eiros da iniciaIM priwda, _ poded~..

per veuda de ações em bolJa de vaIora ou modianIe 1icital:Io. CClIDO por
subscriçlo pública com igio pelo COIIIrolo acionirio o tituIIridade da ...........

A incorponçIo da EMBRAll!I. pela TELEBRÁS, sem cIinilo de
recesso per se tratar de ato entre controladora OCOIlIrOIada (art. 264 ela Lei n'
6.404n6), sendo instituciOltais os acionistas da primeua, o • lraIlSfertDc:ia para
terceiros, da iniciativa privada, do controlo acioaário das demais COIICeSIioairia
foi a alternativa adotada pelo presente projeto de lei.

Ao abrir à iniciativa privada a explol'lÇlo dos serviços pQbIiooI de
leJecomllllÍcaçOCs, cumpre também ovitar o domínio dos semços por qualquer

, i t)
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....
lUt.... o lDCbo Xl • • .1'-- •••
do 1nclao XII do art. 21 da
COnatltulçlo radaral.

Ttrui.o VII

SaladasSCSSÕC.,.m 17deagd~I.i~:~' t -) ..
~ OHNSSON

Dcp Federal

"LEG:SLtçlO CnAOA AliEMO.. PELA
COOROENAÇlo DE ES'lVOOS LEG'SLAllVOS.c.llI"

............................, .................................' .

. O CONTEL, como órgão regulador do. serviços de
t.lecomunIcações, d.verá r.gu1am.ntar o. di,positivo. I.gai. que definem a
politica tarifária, .m cumprimento dn dispo.to no inciso m do parágrafo único do
art. 175 da Constituiç~.

Diant. do exposto, .'pcranios contar com o apoiamento de DOSSOS

ilustre. Par.s no Congresso Nacional para a aprovação d. medida de tJo grande
alcanc•.

................. - ~ .

Art. 175. Incumbe ao poder público. aa forma da Ici.di_ OU 1Gb "IMdi
concoaIo OU pcrmisIIo.lCmpre através de licitaçlo. I pralIçIodeamiçol piIbIicaa.

par6grtJfiJ 1Úliet>. ·A lá disporá 1ClIn:

I-o Iqime das empresas c:oncessioniriuepenlÜllilllllll de amiçoI púIlli
COL O cariIer eIpCCW de IIU COIIll'IlO e de _ pIllIl'OpÇio. baa_.CIlIllIiçlIa
de c:aducidade. IiICaIÍ7JlÇiO ercs:ido da concoaIo ou penniIdo;

n-111 direilOl dos IltÚrioI;

m- poIltica lIriIlria;
IV-Iobripçlo de _aemço~

CONSTITUIÇÃO
1988

Aa't.l" O 1nclao Xl •••11naa "•• do 1DC1ao XII cio art. 21 da
Con8titulç1o l'adar.l pa•••••1_ ..... -ata~,

"Art. 21. cc.pat. , lJn11o:

lla lia... da Clll&ra do. ~t:adoa • do lIeaado 1'acIaral. _
t.mo.I do • 3" do art. '0 da COIIatltu1ç1o radaral. ~.. •
.~1nt. lMDda ao taxto conatituclonal:

Por se trilar, às mais das vezes, de qucstlles de lIIIUrCZlI técDica •
opencionaI, dclcga-se ao órgIo Regulador dos Serviços de T.lecomunicações 
o CONTEL - a lIOIIIlatizaçio mais dctalhada dos direitos dos U5Uários, cujo
CCJlIIliIuiçIo, DO_, passa a ser coosagnda em lei.

Na ScçIo n do Capítulo m o projeto de lei define a politica tarifiria
dos ICI'YÍÇOI de te!CCllIIllIIIÍCIÇ cuja irréÍlidade é IDII& das principais c&ILI& da
situIçIo de inferioridade do Brui1 DO CODIeXlo das 1lIÇllcs.

Permitindo a difcI:cDciÍçIo tarifiria em funÇio de mos fatores,

iDclusive os de lIIIUrCZlI socia1, o projeto de lei assegura a rcaIidade tarifiria, o

que pennitirá acabar com subtcríügios. como o da participaçãO 1inaDCeira • da
cobrança de pr.çós pelas conc.s.ionárias à rev.lia do Poder Concedente, Xl - explor.r, dlr.t_t. ou Md1ant. autor1"çao, COIIC&."o
U!&itutos .s..s que cerc.iam o ace••o aos serviços às classes de menor poder ou pand••'o, o. .."1ço. da t.laee-m1caçea., DOa t.~. da 1.1. que
aquisitivo. diaporl .•obr. •. orgoan1-c.çlo do. .."lço., • crl.çlo da la 6rgolo

r&goul.dor • outro•••pacto. ln.t~tucloll&ia;

Para compensar a irr.a1idade tarifária, criam... bojo mecanismos XII - .xplorar, dlr.t_nt. ou Mdlant. .utorlzaçlo,
cone••••o ou pand••Io:

que de.virruam a pre.taç~ dos s.rviço••••mpr••m detrimento d. seus usuários. .1 o•••"lço. da rad1od1fua~ IIOIlOra • da _ .• t.a~;

N.... .entido, o projeto de I.i limita a participroçlo das
concessionárias de serviços públicos de t.lecomunicaçlles no rcspcctivo mcr<ado
aos pcrcenmais máximos • minimos corrcspondcntes aos dos Estados de maior e
mCDOr de.envolvimento em serviços públicos de tclecomunicaçOc.

Como os serviços~ prestados em rep de competitividlde,
sem .xclusividade. outras concessões dos mesmos serviços poderio ser
outorgadas a terceiros nu mesmas ireu, desde que técnicJ • openociooalmcnte
recom.nd conomicamcntc viivel.

.mpresa, bem como sua puIvcrizaç!o que inviabiIizc economicamente a prestaçIo
••xpan5ào do. serviços com a qualidade • modernidade ilIdi5pcnúw1 • sua
pres~.

VII B· Ól'Iio ReauJador

Em cumprimento do disposto na Emenda CmJtitucionaI n' 8195, o
projeto de I.i cria o Conselho NIICiona1 de T.lecomunicaçlles • CONTEI..,
vincuIando-o, sem subordinaçio, ao Ministério du Cmnunicaç/les.

A criIIÇIo de um órBIo vinculado diretamcnIe • PIuidIocia da
República importIria em p1II' confliloI de ccq>etfncia com o MiniJIáio,
tomaDdo um deIes Ilé mesmo díspcoJivel.

A vincuIaçIo do CONTEL ao MiniJIáio, sem subordiIlIçIo
bicrirquica, assegura ao ór&Io maior indepcndeocia dcIibenIiva em reIaçIo ao
Poder Executivo, sem desautorizar o Ministro, que seri o l'RIidcaIe do
Conselho.

O Conselho scri integrado por membros indicados pela Presidaocia
da República, pelo Congresso Nacional, pelo Ministério das Comunicações, pclas
conccssionirias de serviços públicos de tclccomunicaçlles • pclas empresas
industriais. pre.tadoras de s.rviço. às conc.ssionárias. todos de cooduta ilibada
e de notórios conhecimentos de telecomunicações.

Para .vitar a criaç~ de de.pe.... o proj.to .il.ncia quanto à
remuneração do. m.mbros do Conselho pennitindo. assim, que .1.. .ejam
remunerados pelo. órgãos e .ntidad.s que os indiquem.

O mandato do Cons.1ho é fixado .m 6 (s.i.) anos, evitando .
coincidência com mandatos politico•.

A compet!ncia do Cons.lho é definida .m t.rmo. abrang.nt•• até
mesmo para .vitar omissões no detalbamcnto de atribuições. O Conselho será o .
órgio regulado! do•••rviços d. t.lecomunicações com a mais ampla competência
para normalizar rviço. nos Iimit•• da lei.

VII C • Aspectos Institueionais

Quanto aos aspectos institucionais a que se refere a Emenda
Constitucional nO 8195. o projeto d. lei r.gulamenta os incisos nem do
parigrafo único do art. 175 da Constituiç1o. cuja matéria tem .ido obj.to· d.
regu1omcnto. baixado. por decreto. ou portariu, gerando graves conflitos d.
compctancia com o Poder Legislativo. demandas perante o Poder Judiciário.

Na~ I do CapItulo m o projeto de lei enumera os direitos
bisico. dos U5Uário. dos serviços públicos de telecomunicações que mais
polatuicas tem suscitado perant. os órgãos de Defesa dos Consumidores •
perante o Poder Judiciirio.

Os serviços di; t.lecomunicações .ao serviço. público. de pres1&Qj>
ccooômica que d.vem ser pago. por seus reais U5Uários, ProPorcionalmente ao
uso .fetivo do. serviços. Essa é a politica consagrada no projeto de lei.

Ela ~ ;';'pcde. no entanto. a adoçlo da tarifll social onde ....
prática realmcnte s. justificar. Ela veda, porém, procedimentos que fogem •
I.galidade • que, no g.raI, deturpam a pre.tação de serviços público•.

............................................................... . .... ~ .
Art. 2" & Y&dada a adoQIo. da Md1da prcm.a6rl. pua

ragoul_t.r o dilJlO.to DO 1Jlclao Xl do art. 21 c:a a radãç&o dada por
••ta .-anda conatltuclO1l&l.

Br••lll•• 15 da a90.to·da l~t5
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M••• da Claar. do. Deputadoa

Deputado Lula Eduardo
Presid.nte

Deputado Ronaldo feria.
1- Vice-Pr••idente

Deputado Beto Jlanaur
2- Vice-'r••idente

Deputado Wilson capo.
1- SecretArio

Deputado LeoPQldo ...aou .
2-'SecretArio

Deput.do 8ened1to Dce11l908
3- SecretArio

Deputado Joio Henrique
oi- Secretario

..... do Senado Federàl

S.-csor Jo" samey
tn.ideDte

Senador TeotoD1o Vileia Fi1bo
1- Vice-'re.ldeDte

Seaador o16l1o Capoa
2- Vlae-friai"-te

8eDador odáclt soar..
1- secnt6J:io

Seudor~ D1u
3- hcnt6rio

SeDador lmaDdM AllDru..
c- secnt6r1o

LEI N- 5.112 - .. 11 H .nn.JIO
DI: 1812

IftlUttú ~ de esplorpç40 ,..eTViÇO, d. kzecomUftkclç6a. auto
ria o Poder .rzecuUf'O u. COftUltilu
11 .mPTQll T.ucomUftie4q6eJ Srat
Idra S• ... - T.l.&:Ue.1S, t dá
OKtnII~.

O Prelidente da RepdbDca
!'&OO saber que o COnrreuo Xaeto

na! decreta • .u 1&DC10D0 a IIC-sum.te
LeI:

An. l' o. unt90l clt te1.ecomum
~ aerio ezploradOa pe1í, UlúIO.
dlretamente ou med1aDte autor1zaçto
ou CODCMáO. coaforme eatalXlltce I)

artlIo 8', item XV &1fnea "a" da
~tttulçlo.· ,

Parilr&fo dDfco. Cabe l aDilo p
rutilr • CClDUOW o pe1'1D&D~utf f1m
dclD&mento doi servi90l de telecomu
nicqOel.

An. 2' Aa atuall empre!a, cancea
lSoaU1u da st:rvloo- de teleon.uiur.1
c&ç6II CClDtinu&&io a ezplort-1Oa du
raDte o ~1'0 pruo de CODCeI-I
~. .

I 1.' AI empnDa de que ttaa U1:'
~ poderIO PI'IU à altuaglo de
aablildli11u ou .-ocladu de emprua
cIG GOIUDO 1'Ildera1.
., 2' AI~ Je aenic;Ol

de l&dlocUf1IIIo llIGCln .de te4ev.1o
... ..,lnldg dia d1IpclIlç6el deda
111. apu",.1''''»'. DJII, quanto àI COD
01lIOII • tzDJoraçIo esc. aeus sem
,0010 & 1tII"'" em ....

Art. 30 !'lQ, o Poc!'!r Executivo au
tar1ZadO a CODItltulr uma sociedade
de economl& m1ata denom1D&da T'!
lecomumêaç6es Brasiletraa S. A. 

T!:LEBRAS, YiDcu1&d& ao M1n1Itérto
dU Comumcaç6el, com a finalidade
de:

I - Planejar <l& ~ervlÇOS pÚbl1coa
de telecomilmeaç6ea, de conformidade
com u diretr1Zea do Mlnlstérlo daa
comunicaç6el;

n - Gerir a partlcipaçio actw'
11& do Governo Federal nu envre
... de aen'iços públlcoe de telecomu
n1caç6ea do PÚl;

t11 - Promover medidaS de c:cor«!e
naçio e de Ul5~téncia adminhltr3tl
va e tknlca às emprt!RI d<! IerviC;OI
públicos de telecomumcaçOea e &qUI
lu que exerçam atindadq de pes_
qwaa ou IndWltrtail. Objetivando a r::
duçlo de CWltos operatiVOl. a ('Um:
nação de dupllcaç6es e. em leral, a
maior produtividade dfJlI investtmloln
tos reallzad05;

IV - Promover a captaçio. em
Contes intem... e extemu. ele !'!Cur
SOl a serem apllcados pela SOCiedade
ou pelas empr~ de !U'V!QOI pubU
cas de telecomumcações. na eXee'.1:;io
de planos e projetos aprovados pelo
Min1&térl0 daa comWúcac;6el:

V - Promover, atravü de IublidtA
rtal ou &5IOCiadu, a implantaçio e
e.'tJ)loraçio de serviÇOl pl1b1lcol d. te
leeomunlcaç6es, no território nacio
nal e no exterior:

VI - PromoYer e esamuJar a fCII
maçio e o treinamento de~ .
Pec1a.Uzado. necellirio ... aUY1d&dM
du telecomUD1caç6el. DIC!Claall;

, vn - Ezecutar outru attnd&del
afins. que lhe forem I.trtbuidal pelo
Ministério du ComUDIcac;6el.

, 1.' A TELEBRAB t.ert. lide t fo
ro na capital Pederal e o prao di
lua duraçAo leri IndetermlnadO.

, 2t A rELEBRAB poderi CODItt
tuir sublidiirlu e participar do ca
pital de outru empresu. cuJu ati
vidades sejam re1aclOnaau com o au
tor de telecomumcac;6el.

Art. 4' A TJ.:LEBRAS. medlante &u..
tor1z&çIo do M1D1acro dU comUnica..
C;oea. podei' parttc1par do capital :S.
empresu concesaloninu de Itn'l9QI
públlCOl de telecomUDÁeaç6I!I .ta
dU&ll, mUniclp&la ou parttcu1&rtl. yt
UJldo .. unlflcaçio deueI seMÇQI •
ao cumprimento elo p1lDeJammtiO
Ilob&1.

ParilrUo 1mSco. A parUcllleÇlo •
que le refere ... &11110 poderi Itr
aumentada aU que &~
adquira o CCIIltro1e da em~ di
acordo com a poUtaea l6t&be1eclda DO ,
altllo I'.

An. It Para I. partlctpaçio da
alúlO no Capital da TJ:LERA8:

1 - PIca o Poder J:Deutll'O aa"
r1J&do a tranlferlr para o patrbD6Dkt
da TJ:LJ:BJU8:

.........•.................•.......•.•..



t 6~ A arrecadação das taxas de outras fontes de receila será efetua.
da diretamente pela entidade ou mediante convenios e acordos com'
órpos do Poder Público.
... .
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LEI N- 4.117 DE 27 DE AGOSTO DE 1962 c) das dotaçóes consignadas no Orçamcnto-Geral da Uniio;

Institui o Códilo BrlUi/lira dI T,IICOIfIUllicIJÇ6I, d} do produto de operaçóes de crédito. juros de depósito bancá·
rios. rendas de bens patrimoniais.

O Presidente da República:

Faça saber que o Con,resso Nacional decreEa e eu sandono ase,.
te Lei:

............ ..
Capítulo III

Da COlflpelillCÍII da UIIUIo

An. 10. COIfI~. privativam'II." UIli40:
1- ",.,.., I '1lplorar di"tlJIMlII':
a) OI serviçal doi trOllCOl que intepam o SiltcIDl NacioaaI de

Telecomuniaçóes. inclusive SUIS conexões intellllCionais;
b) os serviços públicos de telépafOl. de telcfoea illteratldulil

e de radiocomunicações. ressalvadas as exc:eç6es COftIIIJIteI nesIa Lei.
inclusive quanto aos de radiodifusio e 10 serviço intemaciOftll;

II - fiscalizar os serviços de telecomunicações por ela contedidos.
autorizados ou permitidos.

CAPtTULOVI

Do Fundo Naciofltll dI T,llComUllicaçón,

(Derro,adopelo Decreto-Iei n:2.186.de 20112184(0.0. de 21/12184)

CAPh'uLO Vll

DIU IlIfrlJÇ6I, , PIIIII1úJtIdn

Art. S2. A liberdade de radiodifusio aio escJui a puniçio dos
que praticarem abuso no seu exercício. '

CAPíTULO VIll
CAPíTULO V

Das Tuas ~ Tariftll
Dos S,rviços d, T,/,comunicllç6ls ....................................................................................

Art. 102. A parte da tarifa que se destinar a melhoramentos c
expando dos 'serviços de telecomunicaçóes., de que trata o art. 101.
letra ('. será escriturada em rubrica espec:iaJ na contabilidade da empresa.

Art. 42: ~ o Poder Executivo autorizado a constituir uma entidade
aut6noma. sob a forma de empresa pública. de cujo capital participem
cxduivamcnte pessoas jurídicas de direito público intemo. blllCOl e
emrpeus aovemamentais. com o fim de explorar industrialmente servi
ços de telec:omunÍCIÇóes. postos. nos termos da presente Lei. sob o
rep.e de exploraçio direta da Uniio.

t 1: A entidade a que se refere este artiao amptiaú propesai.
vamellte seus encar,os. de acordo com as diretrizes elaboradas pelo
eomeJho Nacional de Telecomunicações. mediante:

.) transferlneia. por decreto do Poder Executivo. de serviÇOS hoje
elteCUtados pelo Departamento dos Correios e Telélrafos;

b) incorporaçio de serviços hoje explorados mediante COIICeSlio
ou ..torizaçio. à medida que estas sejam extintas;

c} desapropriaçio de serviços existentes. na forma da IelisllÇio
vi.....

t 2': O Presidente da República nomeará uma comiSlio para orp
nizar a rtO\'I entidade e a ela incorporar os bens mdveis pertencentes
à UIIiio. atualmente sob aadministraçio do Departamento dos Correios
e TeIl!arafos aplicados nos serviços transferidol.

t 3: A entidade poderá contrata. pessoal de acordo com a le,isJa
çio trabalhista. recrutado dentro ou fora do Pais. para exercer as funç6es
de ..turua t~co-especializada.relativas i instalaçio e uso de equipll
meatol especializada. relativas à instalaçio e uso de equipamentos espe'
c:iaiI.

t 4: A entidade poderá requisitar do Departamento dos Correios
eTelqrafOlOpessoal de que necessite parao seu funcionamento. corren·
do o pepmento rspectivo à conta de seus recursos próprios.

t S: Os recursos da nova entidade seria constituídos:

ti} das tarifas cobradas pela prstaçjG de seus serviços;

b} duI recursos do Fundo Nacional de Te/ecomunicaçóes criado
no art. SI desta lei. cuja aplicaçio obedecerá 10 Plano Nacional de
TelecomUfticaç6es elaborado pelo Conselho Nacional de Telecomuni
cações e aprovado por decreto do Presidente da República:

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

DKCRZTo-LBT Nt 1112 - De 13 •
nnuuo •. IH1

DfIpae ,6IWt • uploraqdo dot ,.",..
ÇOI C. teIeeoJIIt&ft~.

O PraidlDte da Rep1lbUca, usando
da aU1bulclo qui lhe caaf:trt o u
tiro ... J 2'. do Ato In-tttuM\lIIa! DU
mero 4. di 'l di dtstmbro di lIII.
decreta:

Art. l' compete l t1DJIo ezplorar.
dirttamlDtl ou med1aDtl autOl1aÇlo
ou CClDctllllo, a. aen1ça. :11 Uleco
mUD1caç6eL
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de modUlei-1aI, GbHnadu AS forma- BruIlIa, 13 di ftnntro d. 1111;
Udada lep.ta. U!' da IDdependlDc1a • 'ri' da ...

PdbUca.
Art. ~ Este decreto-lel IDuar' em

't'iIor IJD 1& d. março de 1111'7, mo- B. CAa'rIu.o Bwrco
lidai u d1IpOIlç611 Im ocm;;:li.rlO. C.rlo••....,.", "UM

DECRETO-LEI N~ 100, DE 15 DE
FEVEREIRO DE 1967*

DispM sobr~ a orranizaç40 da Administraç40 FH~ftll. tstalHl«t
dimri:ls para a R~forma Administratilla ~ dd outras prOllidlllCiG.

O Presidente da República. usando das atribuições que lhe confere o ano 9:", I %:".
do Ato Institucional n~ 4. de 7 de dezembro de 1966. decreta:

TíTULO I

DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL

An, I:" O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República auxiliado pelos
Ministros de Estado.

An. %:" O Presidente da República e 05 Ministros de Estado exercem u atribuiç6es
de sua compet~ncia constitucional. ICJal e reaulamentlr. c"m o auxilio dos órpos que
compc}em a administraçio federal.

• Es" d;sposl/I~o"f?*/~ o Orl. 76. COIIn;'"~F~ • /fII.•So"". rom~,i"C1II pn~o';~ do Prnid~"" do R~pJibln: M. 14 • COIUI;"".
rilo F_rol. 1981.

• SoM. rOlfl~'ifIrlodO! M",;slros M Eslodo: uu. '7 ~ 6q$... COIUIUIIIÇIo
Fedftw/,* I",.

An. 3:" Respeitada a compet~nc:ia constitucional do Poder f.eIisIadvo a&abeIedda
no ano 46. incisos 11 e IV. da Constituiçlo. o Poder Executivo repJará a estruturIIÇiO,
u atribuições e o funcionamento dos órllos da acIministraçio federal.

• AmlO tOIfI mhIçIo '*'mni"'" _ D«mo-lli li! JllO, .lJ-~/_.
• R~/mr.a.." lU/O on,lIMI ,. COIUti/llÍ(.'lO • IN7.
- 1'0* LlrisMI;'VO: MU. '" ,."•• C..~F.".. I•.
- C_",w"n. pTÍWlfillfl do~,,.lt",,;bIinI ,.,. tIUpor ....~

Po' o /wIdoM"""/o • MÚRÍllÍIINfIo~ • J.- .. Iri: .n. If. VI•
• COIUIíIIIifIo F'*"" • 1111.

An. 4:" A adminislraçio federal compreende:
I - a administraçio direta. que se constitui dos serviços intelfadol aa estrutura ad·

aúlliluativa da Praidfncia da R~blicae dos ministáiol;

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• l
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J).cR&TO H.- "••1'11 - 111: • 111:
MOInO • I".

DfIpII 101ft CI~ ã Ter.eo
~ ~".A.
'l'lUaa...:., OOIII .. ".,.~
...~ ã ""Iri~ IM
11..., para uetltCl1', oC1"CN' de ..".
lilIidnGI n ollOCHdGl•• "",ICG1Ua
çllo • uPIOrGÇlJD ".~ JJIi
bBcoI ã UkcomIUI~ • dê 01&'
t,.. p"~.

na_ com o artilO .4.-, item V. da Lei
n.- 5.782, de 11 de Julho de 1.112,
decreta:

Art. 1.- A Telecomunicações Brasi
leiras S. A. - TELEBRAS ~ a con~

cessionária leral para a ex~hraçi.o
da. serviços públicos de teleco:nuni
caç6es. em todo o território nac:rJn. i.

f 1.- - A TELEBRAS poder.. de
lepr • empresa subsidilria ·,u •..,
dada., concessio para a eXp/oraç1o
parcial je .serviços públicos de tele
comunicações.

i 2.- - Ar. .:oncessóes em "lgor
continuario & .ser exploradu pelai
~tualA l:mpresas concessionári.~ du
rUM o respectivo prazo de conce.s
sio, na forma do artllO 2.-, lIlL LeI
n.- 5.782, de 11 de Julho de 1m.
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Art. 2.- Na constitulçio de .ubsl
cUiriaa da TELBBRA8, a que ~ re
faze o I 2.-, do artllo 3.", da Lei nú
mero 5. 'lU, de 11 d. julbo ~! 1m,
serIo oblenadu d.retrblel emanadu
do KIDiItro du COmun1caç6e1.

Parilr&fo único. AI lubaidlir1U
ela Tm.BBR.AS poderio ler enqua
dradaI Da catqor1a de aocIed&áe d8
eeoaom1& mIata, por ato do PresldID. da República. mediante pro
.. do MlIúItro Ju ComUDi~.

AR. 1.- 810 a.IOCiadu a& ••••••••
'l'SlDJUS as empruu ref.rtdaI AO
I 2.-, do aruao 3.-, da Lel 0.- 5.'lt2,
clt 11 di julbo d. lWl2, de CU10 capi
tal .Ia parUcipe, tem exercer 1811
ClIIDtrole acIoDár1o, e que .. 11lburd1
_ 1 .ua OrilDtaçio DOrmaU. • ~

.. 1Idtm1t1ca de controle.

An. f' cada~ ou alIO
ci&d& ter' .ua u. de atuaçio • atrl
baSc6II dtflnidu, em ato do MSIdI
ti':. du comuniC&l;6el, reape1tadu IA
~ em viIor.

Art. 5.- O lI1niatro das Comun.....
çGe. baixar. OI atol que .. fjrere~
neeeuir10I .. efeti. execuçlo deste
decreto.

An. 1.- Dte \lecreto enlnrA em
YIIor na data de sua publ1cac\o re~
vopdu as diapoaiç6es em contrit1o.

lIn.illla. • de apto cW ltr1f;
151.- da Independ6nc1& e "1.- d:A
BtpltiUca.

1:IJfa'ID GIIUL

.udida Quc&ndt crc oa.ira
I.&I H.- 1.013, - DI: 28 Dl: "GOStO

• ltr1f

CM o I'undo NClCtOMi de D""1lOI
1IfMftfo (I'ND) , .:lei outrCl$ Jlf'OIIi
Unt:ia.

O Presidente da Repúbllc:i
Paço saber que u CongreslO Nado

nal decreta e ell sanciono & ~te
Lei:

Art. 1.- E' criado o Pundo Nado
nal de Desenvolvimento (FND>. das
tiDado a financiar pro.letos priorttt
r~ em ireu .trafAIicas para.o de
senvolvimento eeon6mico e IOClal do
Pafa, lllIpec1alment~ qUo1nto .. infra
e.stru~.

Art. 2.- Inte(r&rio o FND:

1 - recursos orçamentários especí
fiCOl;

n - recursos de orlrem oM-.erru..;
m - as parceiU do proj:1to d&

arrecadaçio dOI 1mpoatOl mucos 1(1-'

bre lubrtficantes e zombustivelS ij
qUidol ou p.IIOIOI, enerrtll e16tr1ca e
minera1a do Pais. que, nos terreos do
Art. 21, Itens I. n e aI, da Constl
tU1çio. cabem à rJnlio e o produto
da arrecadaçlo das sob:ctarilaa a que

ae refere a &linea CI do .."t. 51 da Ioei
0.' 4.117, de 27 de a,Olto de 1M2.

IV - outra fonta d8~.

Art. I.' DoI montantes de cada ...
p6cit _ rec~ de que trata o t~
UI, do arUlU 2.'. .ft'io oIutomatle&
mente Uan.sferldoa piora OS respect1
~ JI'IlndCll, como IUbcont.u elO JI'N'D,
eoDlO&llte U 'fiDCUlaç6el lepls Gil
tentei • MDl preJw.n du :1Ormas q1H'
retem lua &dm1niacraçlo, OI le,u1Dtea
percentua1a:

I - em II"J1 '- 80" (DOYezúa por
ceDto).

II - em 1... - 10.. (o1teDti. IR
ceDto);

m - em 1m - ,o,. (setentA por
cento);

IV - tlD 11'11 \80" (MSlent& por
cato);

V - • partir de 1171 - 5\.1~ (c1D~
qQlaa par °ceDto).

Art. to- A pute reat&nt. dos raour-
IQI do J'HJ) spllea&b priorituta-
mente DOI o. lIlhu • llDerJm.
TraalPGI1ts • COmunleaç6ea, podendo
ouku ir-.. _ UDda inc1uidaa em
decorrtnci& d. priortdadea dennldM
em cada Plano Hadona! de Dllenvol-
vimento (PNJ). o

Art. 5.- A IDcludo. no orçamento
anual, doa d1IpInd~. di recU1"lQl dO
PND obf'deceri ao dilJX)Ito no artIIO
12, e IIQ I 1.·, da ConsUtulçlo. . o

Art. '" A apl~ cka reem- do
PN1) Itr' Pl'OIl&JD&d& com c.blenP
ci& do diapado DO arti&'l 11. e MUI
llUilrafOl. do DecnCo-1II 0.- .. clt
D de fevereiro de 1117. com a. !'eda-
çio dada pelo arUro 5.-, da Lei nú~
ro 1.031, de 1 de m:J.lu de )974, U&lm
como no arUlo 7.". IncLso I, 1este úl
timo diploma lep1.

Art. 7.- Cada EstAdo mediante 1e
gislaçlo específica. podlM'i utllizat OS
recursos correlpondente! 15 parc~Jas
do produto da arrl!<;a:lac!.) d~ impoa
tos \inicos sobre lub:ificante! liquldOl
ou rasOlSOS. energia ~létric'J e zmne
tais tio Pais. que ihe C:Lbeo tiOS ter
moa do arU,o 21. itenr 1. LI e UI, da
Constitulçio, parA, Juntamente com
outras fontes de recursos. c(lN.tltulr
fundo de cleIenyolvlmento estadual
obe<1ecldu. no que couber. u preacrt
ç6es dOI Arts. 3.'. 4' e 5.' e das de
mais disPOSiÇ6es apUciveu. d ~;;ta Lei.

Art. ..' 1!'.Ita Lei entrar. em vigor
na data de sua pubUca;lo, revop.àU
as dilpcll1ç6el em contr'rio.

BrulU.. 2t de -tosto de In4:
153.- da Independtncia e 88.' da
República.

E1IJ11STo ama.
Mdrio Henrique Simofl.Seft
J040 PClulo dos Reis 'l~lZoso
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DECRETO-LEI N? 2.186. DE 20 DE DEZEMBRO DE 1984

ln.titui o impO'IO .om .,rvieo. de co·
municacd". , d. ouer•• provjd'acua. •

O PRESIDENTE DA REPUBLICA. no uso das atribuiç"es que lhe
confere o artigo 55. item 11. da ConstituiçlO.

DECRETA:

Art. I? O imposto sobre serviços de comunicaç05es tem como fato
li:erador a prestaçio de serviços de telecomunicaç"es destinados ao uso
do público (artilO 6? letras a e b. da Lei n? 4.117. de 27 de elOsto de
1962).

Parágrafo único. 510 isentoa do imposto os serviçoa de telecomu
nicações nas seli:Uintes modalidades:

I - telefonia quando prestados:
aI em chamadas locais orilinadas de telefonea públicos e

semipúblicos;
bl em localidades servidas unicamente por posto de Hrviç'o

público ou por centrais locais de atá 500 (quinhentosl terminais:
11 - televisio e radiodifuslo sonora.

Art. 2? A alíquote do imposto é de vinte e cinco por cento. ,
Art. 3? Contribuinte do imposto é o prestador do Hrviço.
Art. 4? A base de cálculo do imposto é o preço do Rrviço.
t I? O preço do serviço será repreRntado pela quantia total·pap

pelo usuirio ao prestador do serviço.
t 2? O montante do imposto intelfa a baR de cálculo a que R re-

fere este artillO. .

DECRITQ·LEI N! 2,288. DE 23 DE JULHO DE 11M

CrIa • ",.. NedeaJ • "--.,.,rI·......iuUllÚ_~_._,.,·tII.--..,_~ _uee__ lHNIor

."uúitJ.... •,,~ eucru ",.riMRs...

O PRESIDENTE DA REPúBLICA. no uso da atribuiçlO que lhe
con~ere o artilO 55. item 11. da Constituiçlo. e de ecordo com o artiIQ
15, Item 111. do CóclllO Tributário Necional (Lei n~ 5.172. de 25 de outu
bro de l_I.

DECRETA:

. Art. I~ e criado o Fundo Nacional de DeRnvolvim.nto (FNDI.
de natureza autárquica, com o objetivo d. fornec.r recursos pare raeU'
zaçio de investimentos nece..ários à dinamizaçlo do deRnvolvimento
nacional e apoio à iniciativa privada na or,anizaçlo e ampUaçlo d.
suaa atividad.. econ6mica•.

P~álfafoÚIlico. e vedada a apUcaçlo d. racurlO. do Fundo Na·
cional de DeHnYOivimento em cu.teio de d••pe.a. corrente••

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

LEI Nt' 6.404, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1976 (*)

o PresidClllo di Rcpúbliea:

.Faço saber que oFotIJfOWJ NIcioIll1 demla o lU suciono a sqWnle Ui:

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

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

................................................_ 0:

AlI. 137. A lIIlIIMÇIo dallIlMtrIaI previIlaI_ iIIc:lIoI lo U. IV. V. VD do 1ft 136
daa 1Ai cIllO.....diIIIdeaIe dftilo de.....da compu'ria DIIdiule~
boIIo do valorde_Çlaa (art. 4$). iIo---l-""DO _ de 3O(lrintl)
dlu. ClIIllIIdaI da~ ela Ala ela A-.bI6Ia GInI.

• CII!OM- __UIf!7.....»........_
II~ O diIIldcaIe de deIibcncIo ela -wIIa. iIIcIuIlva o titular de

lÇ6cs pnfmncilil_ direito a voto, pode pccIir o rmaboIIo dai Çlaa de lIllO. __
provacIamcu. era liluiar na dala ela UIClllblaa. aiDda lIllO·. talha lbItIdo de _
coam a cllliberaçlo ou DIa tenha compuecido i reunilo.

I r. ! facultado _ 6raIoI ela admIDittraçIo_. DOI 10 (dez) dIu ....
'11101111110 lámiDo cio prazo de que trata alo artiio. a _bIiia prat, para recomidI
rar ou rati/"ar a ddibcraçlo, se allendercm que o p8pIIIallO cio preço de recmboIIo
c!IIlÇ6cs _ aciollÍltu diuiderllcs, que exerceram o direito dc mirada, porà em riIco •
cstlbüidadc fllWlCeÍra da empraa.

f 3? Decairà do direito do retirada o acionista que o nIo exercer no prazo fillado.
..................................................................................................................

CAPiTULO XX

SOCIEDADES COLIGADAS. CONTROLADORAS E
CONTROLADAS

&riJo VI
AIienaçlo de Controle

Divul,lIÇiJo
An. 254. A alionaçlo do controle dacom~ia aberta dependerl de prévia aUIO-

rizaçIo da Comisslo de Valores Mobiliários.' ..
• A ltUff11f1o~.·IJ1•• /7dt_.'1914 daCVM. tW/M_I1I/farIe"...o--,"

IfIfIIltJ do tJlIpoJIo".., ert;ro, capuI. til! ~ 2!.

t I~ A Comisslo de Valores Mobiliàrios deve zelar para que seja usqurado trata
mento irua1itàrio _ acionisw minoriWios. mediante símuhtnea oferta pública paraa
~~Iode~. .

t 2? Se o número de açllcs ofertada. induindo a doi controladora 011 majorill
rios. ultrapassar o mUimo prcviJto na oferta. serà obriptbrio o rateio, na forma pre
vista no instrumenlo da ofena pública.

t 3~ Compete10 Conselho Monetirio NlCiouaJ estabcIccc DonDu a sertIIl obNr
vadu na oferta pública re1Iliva à a1icDaçIo do coatro1e de companhia aberta.

.........................................................................................................
• r. Para efallo da CClIllplJ'IÇIo referida _ artiIO. li açCIaI do capiIaI da 

IroIadadi propriedade da COIluoladora IdOaVl1lldll. no JlIU-.e.lo.... _ a.-
no vaJor di~ IIqllido da COIlUOIada a pnçcI de~

• 3~ Se 11 n1IçOes de subolituiçlo dai açCIaI doIlCiolliIlII ea.uoIIdonI. prewII
lU no protoc:olo da íncorporaçIo. ronm_ YIllU,\oIM que linar- da __
paraçIo prevista __ srtiao. os acionisw diIIidatlla da dIIibIra;Io da.-llllla...
ral da controlada que aproyu a opaaçIo talo dinito di aco1IlIr ..,. o vaiar da
reembolso flllldo nos lermclI do art. 137 ou:

01 no cuo de compenbia abata. pda c:ocaçIo média da açllaem lIo1IadiVI10cw
ou no mercado de MIcIo. dllrllllO 0130 (trima) dias IllIerioraIldIIadI-"lIIa..
deliberar sobre a incorporaçlo;

b) no cuo de compenbia fechada. pdo valor de~ IIqllido a pnçcI di
mercado.

• 4? ApIicam-.. à fuslo de compmlhia controladora e COIllIOIada u __...
ciais previslU lICSlO anilo.

• 5? Odisposto nestoartÍl0 nIo se apIlc:a no CIIO di a açlla do capitalda_
lada temn sido adqlliridu no prqIo da Bolsa de Vaiarei ou mediIllte ofena pública
nos lermos dos UlS. 257 • 263.

,!,pIo V111
1JIcorporaçIo de Companhia e-rotIda

AlI. 2M. Na 1acorporaçIo, pdac:oauoIadara. di COBIPIDIüa~ aj1llllft.
ca;ID....--à~..... da COIlU01Ida. davarà_l'&1Im dai~
çlIaa previIlaI __• 2a4 o:m, O c:àIclIIo dai n1IçOea de lIIlbatiIIlIçIo dai açCIaI_ .
lCÍOIliIIII COIlUtl1adoraI di COMr01Ida. cc. a.- no vaiar • lllIIriIDellIo lIqgI40 dai
açCIaIdaCOIlb~ oda CClIlUOIIda, 8ftIlIdoI OI doiI paalmOaIoa.....ai _
_ criIiriOI ...__ data, a pnçcIdall*Clldo. •

I'I~ A avI1iaçIo doi dois patrlmeaiOIseri fdla por UII parirei oa....8IPI'
ciIIIada.

PROJETO DE LEI N° 822, DE 1995
(Da Sra. Jandim Feghali)

DiSpÕe sobre a proibição de revista Intima de funci2

nárias nos locais de trabalho •

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N9. 511. DE 1995)

o Congresso Nacional decreta:

Art. I· - As empresas privadas. 05 órgios públicos da administraçIo direta c •

indireta. as sociedades de economia mista, as autarquias c as fundações em atividade no Pai. . . .
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ficam proibidos de odoIJ.r qualquer prática de revista intima de suas funcionárias por parte

do. empregadores ou ..us prepostos.

AI!. 2· - O nIo cumprimento do di.posto no ar!. I·, ficam os infratores

sujeitos a:
1_ multa de SO (cinquenta) salário.-mínimos, na data de~ciado .uto

na él11J'RU ou empregrodot;
n _.uspensio do funcionário da empresa que p"';"e1leu • revista por 30

(trinta) dias, em caso de reincidCncia;

m- em caso de nova reincid!ncia, o empregador ficari sujeito' detençio

de 6 (..i.) m..... I (um) ano.

Art. 3· - Esta Lei entra ell1vip na data de sua publi~.

Art. 4· - Revogam-.. as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

Após anos de luta as mulheres brasileiras vêm alcançando o reconhecimento

de seus direitos. A atuação do movimento de mulheres, grupos feministas. conselhos

estaduais dos direitos da mulher e sindicatos foi decisiva no processo de claboraçio da nova

Constítuição Federal, permitindo que grande parte das reivindicações feministas estejam

representadas e COI15lgradas no texto constitucional. o que significou um avanço histórico na

luta das mulheres brasileIras.

No entanto, • igualdade garantida na Lei ainda é desmpeitada muitas vezes

na vida, no cotidiano das mulheres. Constatamos que um grande número de trabalhadoras sio

constrangídas a .. submeterem diariamente' pritica da revista íntima ao fim da jornada de

trabalho.

Com frequéncia lemos nos jornais de grande circul&Çio denúncias de fimtas

que adotam essa ptitica, mesmo depois da promulgaçio da Constituiçio de 1988, que, no

inciso X do artí80 S· do capitulo I - Dos direitos e deveres individuais e colíetivos que diz:

"sio invioláveis a intimidade. a vida privada, a honra e a imagem das pessoas".

O acesso da mulher ao mercado de trabalho e sua permanência nele é um

dos meios mais importantes para exercer a igualdade e respeito coDq)listado. e consagndos

na Constituiçio Brasileira. Portanto, o objetivo que temos ao apresentar este Projeto de Lei é

garantir e assegurar à mulher o direito ao trabalho sem ter sucessivamente sua intimidade
violada.

Sal. das sessões. em I:} de a.."Y...,t de 1995

/:
, /"

/~I
<-~_.- /

Jandira Yegbali

Dop. Federal-PCdoBIRJ

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXAOA PELA
COORDENAÇÃO OE ESnJOO. LEGISLAllVOS-C.OI"

CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988
••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••• 0.0 ••••••••••••••••••••••• 0 ••

TtruLo 11

CAPtroLOI

Dos DIREtlOS E DEVEllES INDIVIDUAIS E COLETIVOS

Art. 5.. Todos $lo iguais peranle a lei, sem distínçlo de qualquer nalulua, garantin
do-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a inviolabilidade do direito

à vida, à liberdade, • igualdade, à segurança e • propriedade, nos termo< seguint..:

x _sio inviolávei. a intimidade. a vida privada. a honra e a imagem das
pessoas, assegurado o direito a indenizaçio pelo dano material ou moral decorrente
de sua violaçlo;

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

. - , ,

PROJETO DE LEI W 823, DE 1995
(Do Sr. Murilo Pinheiro)

Dá nova redação ao parágrafo 19, do artigo 381, da

Consolidação das Leis do Trabalho.

(As COM!SSOES DE TRABALHO, DE ADMIN!STRAçJ\.O E SE!!

VIÇO POBLICO, E DE CONSTITUIÇl\O E JUSTIÇA E DE R!:;

DAÇl\O (ART. 54) - ART. 24, U)

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1" O § 1" do art. 381, da ConsoUdação das Leis do Tmbalho, sprovada

pelo Decreto-Lei n" 5.452, de 1" de maio de 19l1.~, passa a vlger com a seguinte

redação :

..Art. 381.....................•................············......
§ 1" Para 08 fine deste artigo, os Saiárl08

serão acrC8cldoa duma percentagem

adicional de quarenta por cento, no

mínimo.

Art. 2" Esta lei entra em vigor na datade sua pubUcação.

Art. 3" Revogam-"" as disposições em contrário.

/.l'?!:í'"./.7' " ch- /Cj'fJSala das Seesõee, aoe -r tx..c t <

-~ -----
/':.~

//

JUSTIFICAÇÃO

Em consonância com as dimeIl5ÕC8 con.sul::Jatancindas no art. 381, da
ConsoUdação das Leis do Trabalho, o trabalho noturno das mulheres terá.

acréscimo mínimo de vinte por cento sobre a hora nonnal.
Entretanto, como a experiência vem demonstrando â sociedade . com Q. _

conflrmação pela Cronoblologla - o trabalho exercido em perlodo noturno t
elglnlflcativamente mais desgastnnte que o realizado durante o dia.

E, no caso de mulheres, seu organismo sofre ainda - maior desgaste,

ene<;jando trllIll3tornos do sistema nervOSO e problemas cardiovasculares, dentre

outros.
POt' iBao, como compensação por essa morbidez, prcconizam06, nesta

propoaição, que o trabalho noturno das mulheres deverá ser remunerado com
acréscimo de, pelo - mCJJD8, quarenta por cento sobre cada hom trabalhada.
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Em "" tmt.aDdo de medJda de juIItIça, temoa plena couvIcçio de lleU

acolhimento.

'UGISUÇ.lo CrrADA ANEXADA 'ELA
COORDlNAÇlO DE EI1\IDOI LIGllLATIVOs.c:.DI"

DECRETO-LEI NR 5a452 - DE 12 DE
MAIO DE 1943

Aprova a CoNoIidaçlo das L,,;s do Trllbalho

, oO --:;, .

o CONGRESSO NACIONAL decnta:
Art. 19 a coaceituada como peaca amad_ aquda praticada

exclueivamente com ol:!Ietivoe de lazer <lU eeporte,~ fbuilldad... comen:la!ll.

I . peecador embarcado • que, medImte I)

~ da tua c:orrell[XlIIde:nte. obtbn o d1relto de~ com emhan:açio,
1Inhade mio, tamúa com, DO mú rInte e d:nco millmelm8 de ma1ha em mar •
aberto, puçA, canlço elmp1ea, JIlwmo;.... can'CU1ha, mpinhtla, com, DO múImo,
éem anz6la e redes com ma1ha mfnlma de dez cent:lmctroe, mam. totü de aU cem

me1:rolIPD"~or;

n . pacadol'd~ que, medImte o
pagamento de tua, obtbn o d1relto de paar c:oni 1Inha de mio, caniço lIlmp1ce,

mo1lIIete e curetJ1ha.

.Art. 8- O eurddo da peaca 11M coadlçõea indlcadM naIta lei Dio gerari
___p<at:Icantea q,ua1qlxr dI.n:lto 011bellclldo de natureza~

A.rt. 4- A lluçio do w10r daa tuM a quo: 'alude o.&;rt- a" e a lleca1lztlÇio do
cumprimento desta lei competlrio ... 1BAJof-A • lMtitutD BnIlIIlelro do Melo

Anlblente e doaR=- Naturaia~
A.rt. 5" Bata lei ""tra em YIp na data de .... puilIlcaçAo.
A.rt. 6g Revogam_ .. .u.poaiÇõea em coatrúio.

SaladaaSaeOea,- 1+ cIL c;r~ 'd/F?'?'f

JUSTIFléACAo

A pcac:a omodorlatlca. em todo o !'alo, _ a eslilr dcnnlçio malft
~~te quando K nfere ..,. _ a ela K d<dk:am pot' pulO

luere~

Soabe_ que, D.io ruo, .. _ que • d<dk:am l paca~

acobu1 ao6ado~ pot' put& daa &ltDddod.. , - aprecn<Icm
laderid.ma1te oa _ equIpluI1Clltoe, dC"ldo l __ de <l*:IPI1nllÇio

~

AMIm,.- Jll'llIlO"Içio tem pot'~ rqu1ammtar a paca~,

...,.mdo 10cuIIaaIatCDtc em..-a lqIaIoçio.

SoladaaScM6ée...,. t+ H a;::f & /;;;;f

............................................................................... ··0

TiTULOll1
DAS NORMAS ESPECIAIS DETUTELA
DO TRABALHO

Capitulo til
DA PROTEÇÃO 00 TRABALHO DA
MULHER

Se91e ••
DO TRABAlHO NOTURNO

Art. 379. Revogado pela Lei nP7.855189..
Arl 380. 1dBm.'

Art. 381. O Irabahci nocumo das mulher.",
sal4rio lUp8rior ao diurno.

~ 1RParacc fins decte artigo, os salkiol _lo
ac:rescidos cbnII percentagem adicional de 2O'lro
(vwlle por c:enlo) no mínimo.

. §~Cadahora do perloclonotlXno delr~baIho
das mulheres ter' cinqOenta e dois minutos e trinta
segundos.

............. -_..- _.._-_ -.._ - ..

................ ••• .o ..

...................... _ .o ••• _ ..

PROJETO DE LEI N° 826, DE 1995
(Do Sr. Jorg: Anders)

DiSpÕe sobre o julgamento das contas dos rellponsávei.
por bens, dinheiros e valores públicos.

PROJETO DE LEI N° 825, DE 1995
(Do Sr. Murilo Pinheiro).

(APEIlSE-SE AO PROJETO DE LEI N9 331, DE 1995)

Dispõe sobre a pesca- amadorísf:1ca.

(As COMISSOES DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO l\IlBIENTE

E MINORIAS; DE AGRICULTURA E POLtTlCA RURAL; E DE

CONSTITUlçJ!O E JUSTIÇA E DE REDAçJ!O (ART. 54) - ART.

24, 11)

o Congr•••o Nacional d.~reta1

Art. lO A apreciacslo d... cont... preatadu

anuablante pala Preaidente da Rep6blica aarA procadida palo
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Tribunal de Conta!l da União com observ&ncia doa períodos de

efetivo exercício do ca.:z;go por seu Titular.

ParAgrafo 6.nico. ConBtarA do parecer prévio a que

se' refere o Art. 71, inciso l, da ConstituiçAo Federal,

menção explicita A responsabilidade formal na conduçio do.

a••untos nacionai., por período de efetivo exercício do

cargo, do Presidente da Reptiblica 8, !lendo o caso, do Vice

pnaidente e doa substitutos eventuais constitucionalmente

previsto., que tiverem. ocupado a prosidência da R9ptiblica,

indicados. nOllinaaentll.

Art. 2a A8 contas doa adD.inistrador.. .,

raaponal"!. por dinheiros, bens e valores páblic:oa, be-. co.a

daquele. que derea caUSA a perda, extravio ou outra

irrlllJUlaridade de que resulte dano ao er4rio, serio julqadas

pelo. Tribunai. de Conta., nominalmente, sequndo o. per1odo.

de efetiva responsabilidade doa agentes plU>licos.

5 lD Somente poderão ser imputadas C01lO

irrequl4rig.dell ou como reBBalvas ~ plena regularidade da.

conta. julgadlls, reapectivamonte, ocorrltnciaB previlltall no

ort. 16., inciao III, alineas "ao" a "d" da Lei n D 8.443, de 16

de julho de 1992 ou impropriedades a taltas de natureza

formal relatiVAS a perí.odo em que o agente ptíblico tenha

efetiva responsabilidade, como ordenador de despesas, pela

guarda ou administração de bens, dinheiros ou valores

coaet14a pelos Tribunais dft Conta. ao julgare. •• conta. cio.

Cqf... do Poder Executivo, bem como da. d...!. autorlda.4ea

p1lblicas.

De fato, verifica-se que as Cortes de ,Contas,

por falta da adequada regulamentação da matéria. t que ora.

propomos, julgam as contas relativas ao exercícig sem indic.r

devidamente os pêríodos de afetiva reaponsllbilidade do.

agentes pÚblicos respons~veis pela gestão do respectivo órqio

ou entidade.

Assim, há casos em que W!\ Governador

licenciado, ou que renuncie, por exemplo, para candidatar-sQ

a outro cargo eletivo, possa ter as conta. relativa. a

período em que já. se encontrava afastado do cargo julqad",.

exclusivamente em seu nome, fiem. que se atribua a devida

responsabilidade a seu substituto pelo periodo em que exerceu

o cargo.

Igualmente, na Administração Federal ob.erva

8e que o TeU te. por prAtica julgar a. conta. .. ne.. da

servidor responaAvel pelo 6rgão ou entidada no -=-nto do

encerraJlltnto do exercício, o CJUe provoca situaçõea

inaceit4veiB como de WI ordenador de d••pe8a. ter .ua. contAa

re.salvadas Ou julgadas irregulares devido a ocorr6nciaa

verificadas em geatões passadas, até me.1DO em governos

anteriores.

plU>lico....
Evidentemente,' nlio

S 2D Fica vedada a prática de publicação do

resultado do julgamento pelaIS Tribunais das contas relativlllI

oi'" .. todo .0 eXQrcicio financeiro exclusivamente em nome do

aqené& püblico incumbido, por oca8ião do encerramento do

exercício, da guarda pu administração de bens, dinheiro. ou

"'valorás p1'1blic:os do 6rqão ou entidade, ou do seu titular.

5 3D O disposto ne15te artigo nio exilM: o agente

plU>lico que haja sucedido ao causador .de impropriedades.

faltas ou irregularidades identificadas da obrigaçio d.e

adotar todas as madidaa necessAriaB ~ sua correçi.o, 80b pena

de respon.abilidade solid4ria.

Art. 3D O disposto nesta lei aplica-se, no que

couber, aos Estados, Distrito Federal e Hunicipi08.

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

publicaçlio.

Art. SD Revogam-se aa disposições ma contrArio.

o presente projeto de lei tem por objetivo

eliJIinar injustiça - nio deliberada -, porá uaualMnt.

responsAvel pelo o órgão ou entidade ao final do exereleio da

obrigação de tomar todas •• providência. corretiva.,

saneadoraB das irregularidades ou impropriedades verificada••

Para garantir a adoção deSSAs providênciall incluímos na

proposição o diapoaitivo contido no S 3A, do art. 2A.

No entanto, hio de convir os nobra. Co]......

Parlamentares ser descabido que o Tribunal de OQn~••

publique, como o faz, result~do de julgamento conaf,c;I..l:on<1o

r.salvad4. contaa de determinado servidor aO relQ:t."'va. a UII

exercício, por conta de impropriedade cometid-. .. Qta 5 &Q08

ante., por 0':ltro servidor, em outro governo t ClU~d.Q o Orglo

por que se responsabiliza poaaul. outras .~~lJiçee. • àt'

denoainação inteiraaente diferente.

PelAS razões expo!$:tQs cont:;.amQs COI1 a. ..pt:Qv.~IQ

dos ilustres Pares pAra o prQjeto de lei anexo t qq,.

certamente contribuir6- para Aperfeiçoar o proc(!s.a 'U.t11i..ado

pelo controle ° externo par.. j\üg~ntQ das contas, tornandO-Q

mais justo e, portanto, ~i8 efiCAZ.
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"LEGIS~çJ.O CITADA ANEXADA ~~
COORCINAÇAo DE EI'IIJDOI LEClIlLAllVOI.coDl"

CONSTITUIÇÃO
REPúBLICA FEDERATIVA DO BIUl.SIL

1988

TtruLoIV
DA ORGANlZAÇÁO DOS POD~RFll

CAPfTuLoI
Do PODER LEGISLATIVO

SEç.<olX

DA FISCAliZAÇÃO CONTÀI11L, FINANCEIRA E ORt;AMENTÂ1IlA

Art. 71. O controle externo. a ClIrgo do Congreuo Nacional. ser.i exercido com o
au.~iIio do Tribunal de Contas da Unilo. ao qual compele:

I - aprccil!:' as oontas prestadasanualmente pelo P""idente da RepúbliCll. medi
ante ",,,ecer prévio. que deverá ser elaborado em sessenta dias a tontar de seu recebi
mento;

LEI N~ 8.443. DE 16 DE JULHO DE 1992

Di.põe 8obr. a Lei Or"'nica do Tribu~
nal de Contls da Uni.o e dá outras
providlitci••.

TlTULO 11

Julgamento e Fiscalizaçlo

CAPíTULO I

Julgamento de Conta0

Seçlfo 11

DecisOeo em Procesoo de Tomada ou Prestação de Conta0

........................................................- .
Art. 16. As conta0 serlo julgadas:

I - regulares. quando expressarem. de forma clara e ob.
jetiva. a exatidlio dos demonotrativos contábeio. a legalidade a
legitimidade e a economicidade dos atos de geotio do respon~á'
vel;

11 - regulareo com reosalva. quando evídenciarem im
propriedade ou qualquer outra falta de natureza formal de que
nlo reoulte dano ao erário;

lU - irregulares. quando comprovada qualquer dao oe
guinteo ocoiTênci..:

si omisolo no dever de prestar contas;
bl prática de ato' de 'gestlo ilegal. ilegítimo. antieconõmico

ou infraçlo à norma legal ou· regulamentar de natureza contábil:
financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial;

cl dano ao erário decorrente de ato de gestlo ilegítimo ao
antieconômico;

dj desfalque ou desvio de dinheiros. beno ou valoreo plibli
coso

i I?,' O Tribunal poderá julgar irregulares as contas no ca
so de reinCiidencia no descumprimento de determinaçAo de que o
reoponoável tenha tido ciência. feita em proceoso de tomada ou
preotaçAo de conta0.

§ 2? Nao hipóteoes do inciso 111. alíneao c e d deote artig",.
o Tribunal. ao julgar irregulares ao contas, fixará a responoabi
Iidade oolidária:

aI do agente pliblico que praticou o ato irregular••
bl do terceiro que. como contratante ou parteI!teresoada

na prática do meomo ato. de qualquer modo haja concorrido pa·
ra o cometimento do dano apurado.

§ 3? Verificada a ocorrência prevista no parálll'afo anterior
deote artigo. o Tribunal providenciará a imediata reme..a de
cópia da documentaçlo pertinente ao Miniotério Pliblico da
Unilo. para ajuizamento dao açOeo civio e penaio cabíveio.

PROJETO D~ LEI NO 827, DE 1995
(Do Sr. Jorge Anders)

Estabelece características para pr'ojeto8 de pontes
e viadutos e dá outras providências.

(As COMISSOES DE VIACXO E TRANSPORTES, E DE CONST!

TUICXO E JUSTICl\ E DE REDACXO (ART. 54) - ART. 24,
lI)

o Congresso Nacional decreta:

Art. l° Todos os projetos de pont.. e viadutos a serem ccasuuídos
10 longo du rodovias integrant.. do Sistema Rodoviário Nacional devem se< eIaboradoI
estabelecendo a largura mínima, além das faixas de rolamento. de 2.0 (dois) metros pua
c:ad& 1ado da rodovia.

Parigrafo único. Em regiões de relevo montanboso. por questões

de ordem técnic:& ou econõmica. poderá ser admitida uma reduçio da largura pteVÍst& no

l3IIlIl. dcote artigo RIo podendo. contudo. ser esta inferior a 50 (cinqüenta) centimetros.
Art. 2" Os projetos de poates e viadutos para rodovias com duas

ou JIlIÍI faixas de roIamI:nto em um mesmo SCIIlido de>'erIo ser elabcndos prevendo-H
uma fàix& livre com largura mínima de 50 (cinqUenta) centimetros entre o bordo esquerdo e

o amo de proteçio ou srade central da ponte ou viaduto..
Art. 3° . EstLIei entra "","vitPf na data de SOla pubIicIçio.
Art. 4° • ReYOpm-H. u.dispooições em 00IlIríri0.

JUSTIFICAÇÃO

Em quase todas as rodovias brasilei.... ocorrem acident.. de
trânsito extremamente graves. O motorista. por negligencia, imperícia. Ou imprudincia. é o
principal responsãvei pelos acidentes que muitas vezes resultam eriJ mones e seqüelas
irrecuperãveis.

Ao longo dos últimos vinte anos, o Brasil reduziu diversos

problema, de trànsito obrigando. por exemplo. o uso de cinto de segurança para todos os

passageiros de automóveis. a proibiçio da venda de bebidu alcoólicas 10 longo de

rodovias. freios mais potentes. pneus mais conservados. etc. A exigência de' acostamentos

em todas as rodovias construidu também é um ponto positivo a ser assinalado.

o projeto de lei que ora aprCHlll&lllOS se refere à obrigatoriedode
de acostamentos em pontes e viadutos que. por questões econõmicas. tim sido construidu

sem espaço necessário para a continuidade dos acostamentos du rodovias. A reduçlo
súbita da largura de uma estrada movimentada. em pontes e viadutos. pode provocar sérios
acidentes com consequências mais graves de que os ocorridos nos demais trechos du
rodoviu. isto porque:

a) no cuo de viadutos. acidentes podem Iàzer com que veicuIoI

sejam lançados em vias que passam sob el..; ou

bl no cuo de pontes. os veiculas podem cair em rios ou lagos com
conseqüências normalmente tràpjcas.

Quando as pontes e viadotos sio eXtensos. podem ocomr
problcmas mecinicos com os veiculos que por eles trafe8am. pí"ovoé&rido" li redoçio ou
estrangulamento da capacidade viiria. Isto. em oi; COlIDlitui- umi<-llIIIIiaça- à sesunnça do

tlifc"go. tomando o ambiente especialmente propicio i ocorrtncia- de' aí:ident... Hl,

portanto. necessidade de uma fàix& contíriiJa btlde ~...... condiçIo de trmeo
possam parar com segurança, inclusive oobre'~e~tOl. .'

Esta ,; a razio pela qual pretendemos contar com o apoio doa

nobres Parlamentares para I aprovaçio deste: projeto de lei.

Sala das Sessões. em de de 199

Deputado Jorge AIbeno Ande..
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PROJETO DE LEI N° 828, DE 1995
(Dos Srs. Mareio Reinaldo Moreira e Antonio do Valle)

Dispõe sobre a complementação da aposentadoria do
pessoal da Empresa Brasileira de pesquisa AqrOp!
cuária-EMBRAPA e do Instituto Brasileiro de G~

grafia e Estat!stica-IBG~e dá outras providê~

cias.

(As COMISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMtLIA1' DE

FINANÇAS E TRIBlJ'l'AcAo (ART. 54); E DE CONSTITU.!

~"O E JOSTICA E DE REDAcAo (ART. 54) - ART. 24,11)

O CONQMaQ NAClCfW. DlICMT'A:

M. 1".' ~ ......~ * '!PIII..... pqa,.
!llIIIII~ _ .... QrIIIIICtI •.~ 1eClIH.ON. _ .'11I ' ••11 • ~
................ "1'11ll_1!l~.. _ '*' InIlII*IIINIIIlro •
ca....... I • I lIGa..IIIIIWII .........__ II .......
• 1171.

AIt :p. 0IIIIi _ • CII'Il:eIIIo • \IIIIIIIcIDt ....
....................... I ~.:::................---.0 ,.......................... ..
~._ • .,..-... do,...tIlI......,.~.,....._.
......~tiIcIoNIl1lClf .

..:" . ~

. • ~Úl*-O OIlI COI'...i....
......__~.~ tIlI"" ~ ..
...........~ ...... tIlI -... .........---........

~.oe III I...1 •.....-..- - --........"'"'.c. .. ;1 ·a.T••" 111I.

M!/' • ~~ -.:11I ,.. • COIll:tdIIo •
....,...,........ quI. l.II • coMI\lIo d! ~A ..... ,.
_ 'n1 ••1 r.- to lnic:Io .. ." "......1CltIlt. ou lInIIt • ....-.o
..... LI '.110. ttIlI __•• 1!!InlndI noe _..,... ......
_ .... ni .... rf' '.114•• 11 ....... 1114•• CIIlllII*tO do ...c.,.tIil-:
...............~~OrgIo.M'.IItQçIoDitla
liIIIIIMllo *~. ou '*' ........... 0t0grIIlt .......... dIgIo do
liIIIIIMllo 110 ...........110.

. Nt. P-A__....-.o.1IIIItIo llllieIIIIIdIrlo do ...... lllI·
~A.1IolIGa ........ por""".~ lIlMdt .... tJnIIo • COI'elUft • 
ptgIlMIO ..... olltIMIdtt • lIClIIlltt • conceuIo • btnIllclot • LII~ , •
...,....pngrIfo lIliCO1ID"2""'''''.

MII'. OT_ NtclOnII "**"11.~ do conla •
~""'CGI",,"'no~ ai t.MlIio. Oli __ ntCtdIirIOlIlIO ..........
• am...."ltI'dIçIo ai .

A1t•.,..!Ilt 11II \ilgot ......._~.

Alt.P·~.~lIIIedtIIO.

.un ......tQIiIID.~•• _ "( ....... ...,.. •
..........IIO~__tIlI tIllIINlltlIot. A._

As ".......1.1 21 • .". 1.1 DOU'" 2a1IIII1 •
..... t4 1••~.~ , I ...
!llIIIIIlllW*_""0rgII1CI*"""'~.""*' 110 .
RtlIt "'"""*lI ""'IIA'.,.........~ .. CtII'IIItt • T........
DCT. que.....". ....... o~ ...... qui. .. ,--. .
01l1'**'1Ii ......

As..11II .. ....."...... ('.111II' • '.121II2).- tICInct lIOIirt
.-..--...... - ............. ,..._ .... ,.LaIal':
'.114•• 11 .-.......0.. 11M.

A -..ao _ "III'I".I••~ ......
lindo liIIIII ~. ttIlI JIIIII -. • '!P li ._" tp6I _
11 .. ,••. T_lmjntC/IdlIOII•• Im.......,...IIII""..IIOIirt..Un.

OctlN"lIUIllIII •••' , Ii$IIiIo. ttIlI__•
laIII .. _ -*-t•• ,.,...LaI " U7I, 1t-llHt. ctnIIIlrnt .,.,.....,.
OCU 2....,.., .....- .

c..D ~ ......
..~IlI~ IlI .. ft\'lI.lallllllli 1IO 1riIdII •
, .......1Ii~1CIIIlt. 1IIIlI_~ ~Wl1aIDr..............__-.- IlIIlan _

.. 1ImIitm _ CCIIlIUW ........
- faNIIItiIaI (-.IICT), c...-..... .-. ,._ _ ". ..,..,.
''-.r..,.ce_...

o........ cntaml1lrnol,.,...... cornldtnllco 1lIIlIIIc:Io ..
........ al': '.1••211l11/1t ••""al': ' ''•• 14It2112."ci;ICtcIIira".ClIftI_.
116m.1/pIIIctroJu* equIllito com o lII1ndIIlII ClIIlIaIciaIlII_...............
""(AlLP.~"-.t).

A ,......~ lOnlIt 11I ,.... _ CDIIcttIIo _
.......... corrtgIr - ~ ...... lIIlII .. iIr ...,...,... lIIIlrIlln*:D _ •
cIImIIt c-.... cIIIIIit.

,.... l'IlllMI ...... ••• i ..........
naIIlw............... IIIftNIÇID..,...

. IotoLADfttIUl6H.1III 1).- /., .Íf· / ~ r

-u~~-
---oo-lJL

"lEG:SLt.çlO CnADA. ~"E)J.DA PELA
COORDENAÇAo DE ESTUDOS LEGISLATlVOS-CrOI"

LEI N." 6.184 - Dl 11 DE DEZEMBRO
DE 1974

Dispõe IObre a Intel'lraç4o cle luncir>
náríos públiCOl nos quadros de 10
cied4des de eco7lOmia mista, rm
presas públicas e lund.açfj~. rem
tantes de trans/ormaçdo de 6rl1401
ela AdminiStraç40 Federal Dzret.1 e
autarquza; revoga a Lei no" 5.927.
de 11 de outubro de 1973, e dá ou
tra provid6ncia.

O Presidente da Rept:íbllca,

FaOO saber que O Conaresao Nacional
decreta e eu sanciono a ICI\linte I.ei:

Art.. 1.' Os funcionários públicos de
óriáCls da Admlnlat.raçlo Federal Di,
reta e autarqul&s que III transforma,
ram ou venham & tranlformar.., em
sociedades de economia mUlta, em
j>1'ewl pllbUca.s ou fundações poder~

ler integrados,-mediante ·;)pçio, DOli
quadros de pessoal dellll&l entidades.

.
I 19 A intesraçlo prevista neate

artigo IOmente III apllca a ocupantes
de e&J'i'OI de provimento efetivo e Ior;
aiJ'eaadO& existentes DOlI quadror; dos
órglor; e autarquiaa • data da trans
formaçlo, exc1wdos CllI que tenham
sido redla~bu1_d08 ~ ~nsferid06

para quacllOl!S de OUttOl or;aoa da
Adminfatraçl.o.

I 29 A 1n~ ae efetivam
mediante contrataçio, por prazo in
determinado, no regime da 1eilalaçio
trabalhiata, para empreao compatlvel
com ai atr1bulo6ea do õcarao ocupado
peJo funciontrio qUFDdo da opçlo.

I "Btetlftda asn~ D:&
forma do pariir&fo anterIor, ClOn!J
derar-ae-i extinto e automatlcamente
IUpr1mldo o C&l'IO que o funcionário
venha ocupando DO relime estatutá
rio.
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Art. 2.· Berá computadO, para o
zo dos direitA» useprados na le

~laçJ.o trabalhista e de _,previd&ncla
socIal, inclUlllve para efel.tO de carên
cia, o tempo de aerviço an~rlormente
prestado • Administração Públtca pe
lo funcionárIo que, por motivo deo
que trata o Art. 1.·, lnteK1'e ou -'enha
a integrar quadro de pessoal de ao
ciedade de economia mista, empreu.
pública ou fundação.

Parágrafo único. A contagem d~

tempo de aerviço de que trata este
artigo far-se-á segundo as normaa
pertinentes ao regime estatutl1rIo, in
clusive computando-ae em dobro,
para fins de aposentadoria, os perío
dos de licença especial não gozada,
cujo "direito tenha sido adquirido sob
o mesmo regime.

Art. 3.· Os funcionárIOs que per
manecerem no regime estatutário po
derão concorrer à inclusiO no Plano
de Classificação de Cargos de que
trata a Lei n.· 5.645~ 10 <1e de-
zembro de 1970, para eenchlmen-
t<' de clarós na lotaç dos MinlsU-
rios, órgãos integrante! da Presid&n
cia da República e Autarquias Fe
derais, na conformidade lias norma.
legaill e regulamentares pertinentes.

Parágrafo único. Os funcionários
de que traW'este artigo que não 8&
tillfizerem • requisitos da Lei nÚD1e-

~ to 5.645, de 10 de delembro de lInO,
pasr;ario a integrar Quadro Suple
mentar, na forma e para 06 efeitas
do dilIposto no parligrafo únIco do
artigo 1~, da referida Lei.

Art. ~•• A Unilo custeará, nOlS ca
lIOII doi! funcionáriolS a que se refere
o artiJO 1.., a parcela da aposenta
doria correspondenteao tempo de
servi90 prestado sob o regime esta
tutário, mediante inclus10 110 orça
mento, anualmente, de dotaç§.o es
pecifica em favor do INPS.

Art. 5.· A relaç10 dar; entidades
transformadas e o pruo para o exer
ciclo da opçi.o a que se refere o &1"
tliO 1.· constario de ato regulamen
·tar a aer expedido pelo Poder Exe
cutivo.

Art. 11.· ~ revopda a LeI núme
ro 5.927, de 11 de outubro de 11173,
e restabelecida a anterior flllaçio
previdenciária d05 aervidorea regiOAS
pela lerlslaçio trabalbillta que pres
tam serviços Ao Adininilltraçio Públi
ca Pederal, direta e indireta, bem
como dos servidores do Distrito Fe
deral e d05 Territórios.

Parip'afo único. O disposto neste
artilO Dio impUca restrlçao ou pte
juba de qualquer natureza para OI!
aervidol'ell que eram anteriormente
8éJ1U'&dos do INPS, conslderando-ae
como de fWaçlo a este, para todos 011

'

efeitoi o~ duranté o qual es-
tiveram f ao IPASlIl.

Art. '1•• AI contribuiç6ea que, por
torça da Lei ora revopda, desde 1.·

de JanelrO de 1117~, vinham sendo re
colbidaa ao IPASE aerio transferidas
para o INPS, ao qual caberá tam~m
a cobrança das que tenham eventual
mente deixado de 15er recolhidoll5 a
partir daquela data.

Art. 8.· O MInIs~rlo da Previd!n
cla e Aar:Cla Social estabelettfá
as con . de transfer!ncllL du
contribui . de que trata o IIltliO
anterlor~ como o montante devl
do ~S, a titulo de indeniza
çio das despesas com a arrecadação
daquelas contribulç6el5 e dos gastt'.l5
adminlstratlv05 realizados ~ra cum-
primento dOS encargos atrlbuidos ao
IPASE pela Lei n.· 5.1127, ora revo
gada.

Art. 11.0 Esta LeI entrará em vigor
na data de sua pubUcaç1o: revogadas
as dilIposl~ em contrário.

BrasiUa, 11 de dezembro de 11174;
153.· da Independ&ncla e 811.· da.
Repílbllca. ERlflSTO GEISEL

LEI N~ 8.186, DE 21 DE MAIO DE 1991

Dispõe sobre a complement.çto de apo
sentadoria de ferroviários e dá outras
providéncias.

.. --_ -. _ -- -; -.. -_.- '-- -_ -- _.. -_ -- -_ _- ._- - - ..

.LEI N? 8.529. DE 14 DE DEZEMBRO DE 1992

.Disp6e sobre a complementaçto da
aposentadoria do pessoal do extinto Depar
tamento de Correios e Tel.grafos (DCTJ e
dá outras providéncias.

--. _.. _ - --- - _-- .._ _-_ _-._ _ _ _ -.--.. _ - - ..

........................... _ - - -- --_ .

LEI N! 8.878, DE 11 DE MAIO DE 1994

DiapiSa aob,.. a cOlJCUdo da aaiaU. ...
coa~iç6e.Que meacloDa.

..... _._._ .
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PROJETO DE LEI N° 831, DE 1995
(Do Sr. CwIha Bueno)

"U:"·SLt.ÇI.O CI1~t. l,!.::u.DJ.. PELA
COOROENAÇ.lO OE EST\lOOS lEGISL.UlVOSoCrDJ"

Acrescenta parágrafos ao artigo 49 da Lei

de 15 de julho de 1917, que "dispõe sobre

dita de previdência privada, e di outras

elas".

n9 6.435,
as entid,!

providê!!

LEI N' 1.435 - Dl 15 DE .nn.BO. D. 10'l1
Df.póe .obre /li entldad.. d. pr/!!.idillcia privad4, e dd outr/ll jlTOllfd<lncla••

................................................ : .

CAPtTULO n
D/lI F.r.tf:1ad•• AblTt/ll

(As COMISSIlES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAH!LIA, E DE

CONSTITUIçl!D E JUSTIÇA E DE REDAçAO (AIl'l. 54)

ART. 24, II)
o Congresso nacional decreta:

Art. 1· O art. 15 da Lei n· 6.435, de 15
de julho de 1977, passa a vigorar acrescido dos sequintes
paráqrafos:

~Art. 49.
,

S. 1- As cateqorias formadas pelos
particfÍlantes em fase de contribuiçilo e pelos
participantes em qozo de beneficio poderilo
eleger, cada UIU., um diretor-representante para
participar a administraçilo da entidade fechada
de previdência privada.

S 2· Os diretores-representante. de que
trata o parágrafo anterior flat.o suj e1tos aos
mesmos pr6-requisltos e condiçOe. que forem
observados para os demais diretores da entidade,
cumprindo-lhea as aea... obriqaçOes e direitos e
respondendo de igual forma por seus atos e
omlsaOes.

§ 3 - As entidades fechadas de previdência
privada promoverAo as a1 terações necessárias em
seus estatutos, de tal forma a adequá-loe ao
disposto neste artigo, devendo os diretores
representantes ser empossados na próxima
assembléia, convocada imediatamente após a
publicaçao desta Lei, que tratar da eleição ou
reeleição da atual diretoria, com igual prazo de.
mandato."

Art. 2- Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicaçilo

Art",- 3 8 Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

o mercado de previdência privada fechada no Brasil,
operado através da denominadas "fundaçOesH

, ap6s sua
requ1amentaçilo em 1977, por intermédio da Lei nO 6;435,
apresentou desenvolvimento inusitado, angariando poupanças
populares que hoje ultrapassam a casa dos R$ 31 bilhões.

Apesar desse avanço e dos seus beneficios para a
massa participante dos planos dessas fundaçOes, na realidade
nlo se chegou ainda à total democratização da gestlo dessas
entidades, cabendo, via de regra, às patrocinadoras indicarem

. os diretores dessas fundações.
t

Considerando que, em 1l1tima anilise, essas entidades
de previdência fechada pertencem realmente aos seus
participantes, sejam os ativos em fase de contribuiçio, sejam
os inativos em fase de gozo dos beneficios para os quais
contribuiram ao longo dos anos, nada mais justo do que
representantes de!lsas categorias participarem. ativamente da
qestlo dessas entidades e dos fundos que gerem.

O objetivo deste Projeto de Lei li o de exatamente
reparar essa falh~ da leqislaç!o atual, atribuindo aos
participante., ativos e inativos, a prerroqativa de elegerem
seus repre.entantes na- diretoria das entidade. de previdência
privada fechada nas quais participam a silo, oillI conjunto. seus
leqitiJloa proprietários.

.,h~~..~" ~ ""

Art. 14. As entldad.. abertaa t<rlo como ónIca 1lnaIIclade a Inatltu!çlo de
planOll dp. concwão de pec1l1loa cu d. ronclas e l5Ó poderio operar 011 plallOl para
011 quais tenham autorização csp.cUlca, .egundo norm.. lerals e técnlcu aprova
cIas pelo OrlA0 normativo do Sistema Naclonal de BeKuroe PriYadOll.

Art. 15. Par.. lIarantb de tod.. as F!lU obrIKaç6ea, lO ontlcladel abertu COl:lI
tltulrio ....erv... técnl~, fandos especlals e provisões, de conformidade com ..
crltérlOll lIndoa pelo órll0 normetlvo do Billem& Naclonal de BeKuros PrI.adOl,
além du ........ e flllldoa determ;nad~c em leia tspeclall.

I l' As apllcaçOOa deco.rmtes do dltpOlto neate artIG aerIo felIU COIIl'orme
dlreU1z!s estabelecldu polo COIlC/!lbo Monetirlo Naelonál.

I 20 Ao Con.oelho Mooet6r\o N.clonal caberi. utabelecer dIretrlzea diferencia
cIas pera detennlnadu entidades. ;evanclo em COIDta a exl&lInc1a ele condIç6ee
peeuUarea relatlou • epU~o doi respectl.os patrlmomOll. .

I 3' lfa hlp6teae a QU!l se refere o paráirafo anterior. a entlclade ter, pruo
m1nImo de I lclneol &noI ~ a)u.star u cilretrllles atabe1ecldu pelo· Conselho
MoaetirIo lfaelonal Uldu lO epllcações rea1Isadu ali a data de pub11caçio dula
LeI.

CAPtlULO m
Da Entid4de1 l'ec1I4dar

creio v

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

Art. U - As entldad.. fech.d.. deverio comunicar ao 01'110 EucutlTo do
:MInIstirlo da Prevldencla e IIulstêncla SOcial OI etoll relatl.OI à e1elçio de dIre
tore. e m.mbros d~ con.selilol dfllb.ratl,OI. collllultlvOl. fiscais ou ....melb.doI,
no proso de 15 (qulnae) diu de sua GNrrenela, obserTad.. &li diretrlze. para tanto
..tabelecldas pelo órlio normativo do Minlaterlo da PreYlden<:la e Asobtencla sa
ctaI.

PROJETO DE LEI 832, DE 1995
(Do Sr. José Carlos Lacerda)

Acrescenta parágrafo único ao artigo 10 da Lei n9

8.697, de 27 de agosto de 1993, que "altera a moe

da nacional, estabelecendo a denominação- "cruze!
ro real" para a unidade do slstemA monetário br,!
s11eiro". ...

(As COMISSIlES DE FINANÇAS E TRIBUTAÇ1O, E DE CON~

TITUIÇ10 E JUSTIÇA E DE REDAÇ10 _ ART. 24, II)

o CONGRESSO NACIONAL decnla:

. Art. 1°, O 3rt. la, dl1 LeI nO 8.697, de 27 de
agosto de 1993, passa a '1rigcr acccscido do seguintl; paragrafo único:

"Art. la ..
Parágrafo único. Constitui
Illimc. punívC! llOnl pc:oa de
deten9io de Il3II1C8CS a um
lIDO, c JI1Ulta a M:r fixada pelo
Juiz, a~ de quaUquc:r
da ayõa indiuadu nllltc
artiga-., na. oóduIu. em
llirou1I9io. ~ .
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Art. 2°. No praw de .:enlo c= oil.c:nla diWl.
contando a partir da publicação desta lei, o Banco Central do Brasii
retirará de circulação todas as cédulas com rabiscos, símbolos,
desenhos, com quaisquer caracteres a elas estranhos, ficando os
usuários, a partir de então, dc=sobrigados de =bc=r .:édulas nas
aludidas condições.

sua publicação.

contrlirio.

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

Art. 4°. Rc=vogam-sc= as disposi~s com

"lEGISLAçlo CITADA ANEXADA 'ELA
CDORDENAÇlo DE ESTUDOS lEG'SLAlIVOS.e.or

(0) LEI N. 8.697 - DE 27 DE AGOSTO DE 1993

Altera a moeda nacional, e.tabalccendo a denomlnaçAo
"cruzeiro real" para a unidade do olotema

monetllrlo bra.Uelro

Faço .aber que o Prealdenlo da República adolou a Medida Provlaória n. 336l'
de 28 de julho do 1993, quo o Con".e••o Nocional aprovou, e eu, Humborto Luc.
na, Pre.idenlo do Senado Federal, para .. ereiloa do di.po.lo no pará,.aro único (
artigo 62 da Con.tituição Federal, promulgo a .eguinlo Lei:

Sala das Sessões, aOl 22 do agooto de 1995.

Art. 9" NinlUém .erá obrigado a receber, em qualquer pagamento, moed,
metálica em montante .uperior a cem v.... o re.pectivo valor do raca.

Art. 10. 'Ibda cédula que contiver marca', rabilcol••imbola:, delenhol o'
quaisquer caractere. a ela estranh.. Pêrderi o poder liberatório e o cura0 lega!, v.
lendo apenos para .er depooitoda ou trocada em e.tabelecimento bancário. quo
recolherá ao Banco Central do Braail para de.truição.

Art. 11. E.to Lei entra em vigor na dato de .ua publicação.
Art. 12. Revogam·ae aa dioposiçõe. em contrário.

PROJETO DE LEI N° 833, DE 1995
(Do Sr. Zaire Rezende)

Dispõe sobre o t~fico de tecido, órqios e partes

do corpo humano definindo-o como crime hediondo e

dá outras providências.

a mcrcccr acolhimento.
JUSTIFICAÇÃO

Art. 62 Revogam.... u disposiçl5cs em cootrírio.

Art. S2 Eota lei entra em vigor na data de llI& pubIicaçio.

vm ·1riIico de tocidoo, órgIoIe parteo do corpo iMImoDo.

Art. 12 .

Art 3Q Se o ..... é prc6oioaaI da.. de .... a~ é

.-.dade uma doia tarpoa.

Art. AlI O .... lll'de Lei JJIlI.072. '" 25 '"~ '" 1990,
.-avipwaa-=id&do~_.,

Art. 12 É crime Ocomércio de ta:idoo. órgIoIe puteI do corpo

p_.recIusio, de~ (4) a doz (10) anaL

humano.

(As COHISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E Fl\M!LIA: E

DE CONSTITUIçlí.O E JUST:t:CA E DE REDAçlí.O)

Art. 2ll Soo....~.prlitica deite Idfico, coa-. um ou

nàc:n....poMIapIicMHc~

Assim, =0 fonna para .:oibir t.W práli.:a,
preconizamos, neRia proposição, o acrésoimo de parágrafo único ao
aludido dispositivo legal, dctcmúnando que a CXCCU9io de
quaisquer das açê!cs ali indicadas, que impliquem em perda do val~r

da .:édula, constitui Ilrime, punivc=l llO!!l po:na de det.c:no;ão de lIC1ll

meses a um ano, e multa a ser fixada judicialmente.
Temos para nós que essa medida disporá de·

poder de pc:nroaaio suficillllte para inibir a ação dos dcprcdadorca de
dinhc=iro, que: ballos pn:juízos IllIUIlID1I1O PllÍs.

Preconizamos, ainda, que o Banco Central,
no prazo de cento e oitenta die da data da publicação da lei,
promoverá a retirada de circula9ão de todas ali cédulaa com
rabiscos, símbolos, clcscnhos c= quaisquer IllIl'lWI.c:rl:s a c=laa eslrallhos,

ficando, a partir de ent!o, os usuários, desobrigados de receber
cédulas nas aludidu condições.

Espc::ramos, destarte:, que: a iniuialiva vc:nha

É prátiOll lamentavelmente comum a àc
virtualmentti estragar as cédulas .da moeda cOITCll1:c no Pais com
lXIlircà; ~iiIooB, àímbolos; desenhos e quaiBqucr ClII'alltcrca a elas
c:striIrib01l. '

: : A esse respeito, o art. 10, da Lei nO 8.697,
ele 27 dê agoSto~ 1993; dCtcmnna que as cédulas nessas cOndições
perderão o poder libc:ir2tório e o curso legal, vallllldo para ser
depositadas ou lrO\' • , com eslllbo:lc:cunomtos bsnuários, que: as
recolherão ao Banco Cen1raI para destruiçio.

Ao longo do tempo, sãoo centenas de
milhares de reais que se perdem estupidamlllltc, porque PCSBOalI

inCOIlSllienl.c:s dedilllUll-SC li destrui9ão das .:édulas c:m llir.:ulaçíio.
É muito dinheiro que o Pais perde com

açõcs de autêntico vandalismo que, a nosso ver não podem
permanecer impunes.

Salada. aOl 22 do .ogooto de 1995.

~
!

. L ~~
C L\CElIDA.

o grBlldc avBIlÇO da medicina cem relaçio lIOI tranIpIanl.ea JlOI

coloca diaDle de um tarivcl c:omérci.o ilegal, o de órgIoI do corpo humuIo.

Foce ao deIespero de quem preciJa de um 6rgio para aolnvi_
e dispõe-sc a pagor qualquer preço por ele, pes80U inelaupulOOll lançam mio de
tódo tipo de Bçio para obter lucro.

Nio podcmoo ficar incrtca, DÓI,~ do pow, diaDle
<lu dcnúnciu até de seq1laIroI de criançu para o fim de cxtirpIçio de IOUI érgJoL
Fora o furto e a venda de órgIco de cadá_



Agosto de 1995 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 1) Terça-feira 29 20115

Até.-~ udiu diJplllIIHe a VCIIder ór&Ioe ele .....
corpoI pnmidu poIa-=-idade.

Tal CClID6n:io é iJepL A Lei ri/. 8.489; ele 18 ele lIO\WDIro ele
1992. que "diIplle lOlJre a retirada e 1rInIpIaae ele tecidoI, ór&Ioe e pulei do corpo
bIImaa>,c:omtinl~ e~ e dá culru providIaciao", ......!MwQda
pelo DecnIo ri/. 879, ele ri- ele julbo ele 1993, IÓ p.miIe, c:om lDIita propriedecIe,
aliM, a clíIpoeiçIo patuita ele ór&Ioe e pulei do corpo, lIja ele cadá\-, lIja do
corpo mo; O Idiao 2ll do DecnIo 879193111abe1ece_que oe.....ór&Ioe
e l*teI do corpotu-1Io iDmadveiI ele CCIDIICiaIizIçI

Se quem Illmoce o (qIo nada pode ncebà', por que~
umt.en:eiro que IÓ age c:om o inluito ele lucnr?

Por ÍJIo qu«emOI tipificIr como crime o trífico ele teeidoe,
ór&Ioe e pam. do corpo humano, ao meomo úmpO em que o coIocamoI DO rol doe
cru- bcdioodo«, nIo apenas pelo inluito ele atabelec:er.1he pcou IDIÍI _ e

torná-lo u-.cetlvel ele lllistia, graça 011 iDduIto entre outru penalidacIeo, mu
porque ele fl10 o COIlIidenmol como tal.

No Dicionário Contemporineo da Língua Portusuaa. ele
Caudas Aulete, bedioodo é sinônimo ele oórdido, repuglWl1e.

Crime bedioodo é aquele que causa repugn1ncia por llU&

clepravaçio 011 sordidez. É o crime que CIlarrece por llU& gravidade objetiva, pelo
modo 011 meio ele ex.ccuçio 011 pela fiDaIidade que motivou a~ crimiDoIa.

Tal comórclo preenche tocloI_ requisitAle.

Como crime hediondo, o 1rífico ele órgIoe humaooo que,
norma1mcIIIe, é petpelndo por vírioo pcuou, terá também o aumcnIo da peIIll

previIlo DO artigo 8ll da Lei ri/. 8.072190. porque a orpnizaçIo criminooa terá por
finalidade o comelimenIo ele um crime COIlIiclerado bodioodo..

Por iIIo, commoe c:om o apoio doe nu- Para pera a

aproVIÇIo do praaeprojdo ele lei.

Sala du s-õa, fIJ1).~ ele ~e1e 199'.

~~U7D88
"LEGISLAçlO CITADA ANEXADA PELA

COORDENAÇlo DE ESTUDOS LEGISLATlVOS.coDI"

. LEI N~ 8.072, DE 25 DE JULHO DE 1990

Disp6e .sobre Os crimes hediondos. nos
lermos do art. 5!. inciso XLIII. -da Cansti·
tuic'o F.d~r.J. ~ determina outras provi,
dénciu.

Art. 1~ São considerados hediondos os crimes de la
trocin:o (art. 157, § 3~, in fineI. extorsio qualific~da pela morte,
(art. 158, § 2~), extorsão mediante sequeatro e na forma qualifi
cada (art. 159. caput e seus §§ 1~, 2~ e 3~), estupro (art. 213,
caput e sua combinacão com o art. 223, caput e parállJ'afo úni
col, atentado violento ao pudor (art. 214 e sua combinaçio com
o art. 223, caput e parágrafo único), epidemia com resultado
morte (art. 267, § 1~), envenenamento de água potável ou de
substincia alimentícia ou medicinal. qualificado pela morte
(art. 270, combinado com o art. 2851, todos do CódillO Penal
(Decreto-Lei n? 2.848111 , de 7 de dezembro de 19401. e ge llll"
nocidio (arts. 1~, 2~ e 3~ da Lei n?· 2.889121, de 1~ de outubro de
1956), tentados ou consumados.

Art. 8~ Será de tri. a sei. ano. de recluslo a pena previs
ta no art. 288 do Códito Penal. quando se tratar de crimes he
diondo., prática da tortura, tr'fico ilícito de entorpecentes e
drolla. afina ou terrorismo.

Par'srafo único. O participante e o associado que denun
ciar à autoridade o bando ou quadrilha. possibilitando seu des
mantelamento, terá a pena reduzida de um a dois terços.
.............................................................- .

LEI N" 11.489,
DE 1i DE NOVEMBRO DE Im

DüplJcOD6lo '''-0'''''''''''11<_OÍOJÕO'._.CiNpD ..........
"""fúu~'~

• dó """'"pnwidiJIdoL

o Vico·PTosidcDlo oIa Roptlblica DO aordâo do ..... do l'raidcaIo da
Rep~bJko.

Faço u.ber que o CoapnlO Nacioa&I decma c eu s#ncioDo • scauiDle
~c

Ar<. 1'. A dI!poIiçio p>luila do ..... 011_""" do CXllJlO'"
motU1fI pua nu arapiulicol e cirDlf1koli penajlida .. fonM delta Lei.

DECRETO N~ 879. DE 22 DE JULHO DE 1993

R....l.m.nl• • Loi n~ 8.4tJf11". de I' de.
vov.mbro d. IlIlIJ. quo düp60 .ob... • rflI."
r.da e o tra12.p/anu de t«idtn. ,"-H •
"uta do corpo 1Jumano, com /i12. teraplU·
tk"., cNtJtJlk". .hum.nitário••

Art. 2? Os tecidos, órglo. e partes do corpo humano slo
insusceptiveis de comercia]jzaçto.

PROJETO DE LEI N° 834, DE 1995
(Do Sr. Matheus Schmidt e Outros)

Disciplina as eleições de 1996 e dá outras providên
cias.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N9 180, DE 1995)

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

DAS ELEiÇÕES DE 1996

Art. l° - As eleições para Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores seria realizlIdu,
simultaneamente, em todo o País, no dia 03 ele outubro de I996,"Da furma delIbl1ei.

l'lIrignIfo tmíco - Nos municIpios cem meDOS de duzentos mil eleitora, e aioda nos
que forem criados até 31 de dezembro de 1995, seda CCIIJiderados eleitos o
ClIIIdidato a Prefeito e o a Vwe-Prefeito, "com aque1e registrado, CII" obtiveran
maioria de votos, no pleito tIIIIIIÍcip81.

Art. r - Nos municipios cem mais ele duzeIItoIl mil eleitores, seria coasiderIIdolI
eleilos 05 CIlIdidatos a Preti:ito e a Vice-Preti:ito, cem aquele~, que
obtiwnm maioria absoluta de voIos, DIo computados os em branco eos nulos. .

§ l° - Se nenbwn candidato alcançar maioria absoluta Da primeira votaçIo, &He-á
nova eleiçio no dia 15 de novembro de 1996, coocorrendo os dois caDdidatos mais
vobdos e considerando-se eleito aquele que obliver • maioria dos votos, nIo
computados os em branco e os nulos.

§ 2" • Se, antes ele realizado o segundo turno, ocorrer morte, deIiIl!ocia ou
impedimento legal de candidato a prefeito, COIlvocar-sc-í, de1Jn os f'"!IAIIIlSCCI\
o de maior volaçIo.

§ 3° • Se remanescer em segando lugar mais ele 1BIl candidato com a mesma volaçIo,
~omaisidoso.

§ 4° - Nu elciçlles proporcionais, o cômputo dos voIos obedecerá a Jl5Ie final do
caput deste artigo.

Art. 3° • A poue do Prefeito, Viee-Prefeito e Vereadores eleitos nos tenDos desIa lei
dar-se-á do dia 01 de janeiro ele 1997, perante a CtmIra MuoicipalI'ClJlCCtiva e C8IO'

esta nIo se RÚII, perante o Juiz Eleitoral.

Art. 4° - Nu eleições referidas nos artigos anteriores será 'aplicada a Legislaçlo
Eleitoral vigente. ressalvadas as regras especiais estabelecidas nesta lei e o
disposto no art. 17, parágrafo 1°. da Constituição Federal, assegurando-se
autonomia 805 partidos políticos e garantias aos votantes.
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I 1° - Será assegurado ao eleitor o direito do deslocamento para o exercício do
Wlo, devendo a Justiça Eleitoral requisitar veiculos do poder público e, se
necessário, contratar de particulares para plena consecução do transporte sob
pena de responsabilidade do magistrado eleitoral, fazendo-se na última hipótese a
indenizaçIo legal.

I 2" - Ninguém poderá sofrer qualquer constrangimento no dia do pleito por parte
das lUloridades sendo-lbes vedado revistar o eleitor ou veiculos, ou impedir o
seu deslocamento ou penetrar em domicílios ou sedes de partidos, obedecido o
disposto no artigo 236 da Lei 4737 de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral).

I 3° - RepresentaÇões ou queixas contra candidatos encaminhadas às autoridades
policiais ou Ministério Público, na fase da campanha eleitoral ou durante a
apuração só deverão ter andamento se vierem com documentos comprobatórios
das a1epç6es ou outros tipos de provas com indicias juridicamente aceitáveis.

Art. 5° • Somente poderão registrar candidatos ou participar de coligações, com
vistu às eleições previstas nesta lei, os partidos políticos que tenham os
ostatutos devidamente registrados no Tribunal Superior Eleitoral até o dia 5 de
maio de 1996.

I 1° • Nos municípios em que não houver diretório municipal orgamzado, a
COlI\'CIIÇAo municipal destinada a deliberar sobre coligações e escolha de
candidatos será orginizada e dirigida por comissão municipal provisória
dllsipalla para este 6m pela comissão executiva regional ou comissão regional
provisória, sendo essa atribuição conferida, onde houver, á comissão provisória
de que traia o parágrafO I ° do art. 59 da Lei nO 5682, de 21 de julho de 197 J, e
aItençlles posteriores caso não baja norma estatutária sobre o assunto.

I 2" - Nos municipios a que se refere o parágrafo anterior, as atribuições
pevistas nesta lei para as comissões executivas municipais serão exercidas pelas
comissões mlDlicipais provisórias.

Art. 6° - Ê facultado aos partidos políticos celebrar coligações para o registro de
candidatos • eleição majoritária, á eleição proporcional ou a ambas.

I 1° • Ê vedado ao pllItido potitico celebrar coligações diferentes para a eleição
~oritária e para a eleiçio proporcional.

f r· A coIipçlo la'á denominaçJo própria. que poderá ser a junção de todas as
siIIu dos partidos que a integram, sendo a ela assegurados os direitos conferidos
_ partidos poIlticos 110 que se refere ao processo eleitoral.

f 3° - Na propagmda para eleição majoritária, a coligação lISlri
obripIlIriameaI sob sua deoomiDaçio as legendas de todos os partidos que a
iaIecr-. e aa propapDda para eteiçio proporcional de cada partido usará
...sua \etIDda sob o nome da coligaçio.

Art. ,. • Se o esl8lUtO do partido nio dispuser de outra forma, as colipç6es
cIepeDderIo de proposta da comissIo executiva municipal ou de trinta por cento
dos coovencioaais e de aprovaçto pela maioria absoluta dos membros da
caavençIo municipal.

PIrápafo liDico • Nos municípios com mais de um milhão de habitantes, a
proposta de coligação deverá ser encaminhada á Convenção pela comissão
rePonaJ provisória, ou pela comissão executiva municipal, por trinta por cento

dos convencionais ou na forma do estatuto partidario ou por órgão que o
substituir.

Art. r . Na formação de coligações serão observadas as seguintes normas, se os
Estatutos do Partido não dispuserem de outro modo:

I - na chapa da coligação poderão ser inscritos candidatos filiados a qualquer
partido dela integrante, guardada a proporcionalidade em termos do número de
filiados de cada partido registrado na Justiça Eleitoral.

11 • O pedido de registro dos candidatos sera subscrito pelos preSIdentes dos
partidos coligados ou pelos seus delegados ou pela maioria dos membros das
respectivas comissões executivas municipais.

III - A cóligação seni representada em juizo pelos seus Delegados indicados
pelos seus Partidos.

An. 9" - As convenções destinadas a deliberar sobre coligações e escolha de
candidatos serão convocadas na forma do estatuto de cada partido político ou, se
este for omisso, na forma desta lei, para se realizarem até 24 de junho de 1996, e
o requerimento de registro dos candidatos deverá ser apresentado ao Cartório
Eleitoral até às vinte horas do dia 5 de julho de 1996.

§ 1° - A convenção municipal sera constiruida de acordo com estatuto de cada
partido político ou, se este for omisso, na seguinte forma:

I - nos municípios com até um milhão de habItantes, onde haja diretório:

a) os membros do diretório muniCIpal;
b) os vereadores, deputados e senadores com domicílio eleitoral no mwticipio;
c) os delegados á convenção regional;

11 - nos munlcipios com mais de um mIlhão de habItantes, onde haja diretÓrio:

a) os vereadores, deputados e senadores com domIcilIo eleitoral no municipio;
b) os delegados á convenção regional dos diretórios de unIdades administrativas
ou zonas eleitorais ou não existindo estas, aqueles que forem eleitos pela
Convenção Municipal.

§ 2° - Nos municiplos em que não haja diretóno. partIcIparão das convenções OS

membros a que se refere o panigrafo antenor, observado o segwnte:

I - nos mUlllcípios com até um mIlhão de habitantes, os membros do diretóno
municipal serão substttuidos pelos membros da comISsão munIcIpal provisória;

11 - nos municipios com mais de um milhão de habtlantes, as unidades
administrativas ou zonas eleitorais que não tIVerem diretório organizado serto
representadas pelos Membros da ComiSsão ProVlsóna respectiva da comissão
provisória respectiva, salvo diversa detenninação estatutária.

§ 3° - Nos mUDIcipios ,om mais de um mIlhão de habItantes, a oonvençio
municipal será convocada pela comissão executlva regIOnal, pela comlSSão
regional provisória, ou na forma do estatuto partldariO.

An. 10 - O prazo de filiação partidaria dos candidatos às eleIções previstas nesta
lei reger-se-á pelo disposto no artigo I ° da leI n° 7454, de 30 de dezembro de

1985, e encerrara no dia 02 de outubro de 1995, e ~ do domIcilIo elertoral no
municipio, doze (12) meses antes da data do pleIto

§ 1° - ConsIdera-se defenda a filIaçãO partidaria com o atendimento das regras
estatutárias do Partido respectivo, cabendo ao cartóno eleitoral proceder às
devidas anotações, ressalvados os direitos de recursos para os órgãos partidarios
supenores.

§ 2° - No caso dos mUDIcipios cnados até 31 de dezembro de 1995, o donucilio
.eleitoral sera comprovado pela mscnção nas secções elenorros que funCIonem
dentro dos limites territoriais do novo municípIO

An. 11 - Cada partido político poderá regisrrar candidatos para a Càmara
Municipal até o número de cadeltas a serem preenchIdas mros 10% (dez l"'r
cento).

§ 1° - No caso de colIgação. o número de candidatos registrados poder.l
corresponder ao dobro das cadeiras da Càmara MunICIpal.

§ 2° - Na hipótese dos partIdos ou colIgações não requererem os registros dos
seus candidatos," estes poderão fazê-lo perante a Justiça Eleitoral. nas 72 horas
seguintes ao encerramento do prazo previsto no artIgo 9" desta 1'7'

§ 3° _ A declaração de bens a que se refere o art. 94, parágrafo 1°. VI, da lei n°
4737, de 15 de Julho de 1965 (Código Eleitoral). podera ser complelada COI1l
documentos após a diplomação do candidato e as provas do re!llstro do elello! e
filiação serão feitas pelo própno titular do cartono eleitoral se o, munIcípio
integrar uma única zona eleitoral.

§ 4° - Os candidatos de colIgações, para as eleições majontárias,. sCrão
registrados com o número da legenda de seu partIdo, para as eleIções
proporcionais, serão inscritos com o número da série do respectivo partido.

§ 5° - Para efeito de registro no caso de homonímIa. terá preferênCIa o candidato
registrado em eleição Imediatamenre antenor, ficando os demais candldatos
impedidos de utilizar o nome.

An. 12 - É facultado ao partIdo ou colIgação substitUIr o nome. ~o çandidato .que
venha a ser considerado inelegivel, ou que renunCIar ou falecer após o termo final
do prazo de registro.

I 1° - A escolha do substituto far-se-á pela malOna absoluta dos membros da
comissão executiva municipal ou da comissão provlsóna do parttdo, ou na fanoa
do estalUlO do partido a que pertencer o substltuido, e o ,egistro devera ser
requerido, em qualquer hipótese, dentro do prazo de quinze dias, contado da
ocorrência do filio que deu ongem á substituição.
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f r -Na eIeiçlles proporcionais, a substituiçto só se efetivará se o lIOV? pedido,
com a obscrYàcia de todas as formalidades exigidas para o regJ$IrO, for
apraeaIIIdo aIé sessenta dias antes do oleito.

f V - TnIIDlio-te de eleições ~orit*rias, se o candidato for de coüpçio, a
subIàIniçIo dewrá s« feda por decisio da nwona absoluta das <:OIIIissiles

eucutMs doIl*tidos eoüpdos.

Arl 13 _Com a amececIàIcia mínima de oito dias. o partido JlOder* comUDicar ao
Cartc\rio EleitcnI para devido reRistro. o dia, lugar e honI em aue se realizará a

convençlo, • baYeDdo a presença do observador da Justiça Eleitoral, se o
Presidente da Ç(lIIljssIo executiva mlUlicipal ou grupo de dez por cento dos
convencionais a soücitar.

Plrqrafo único - para reUDilo de Convenções ou de Diretório, os Partidos
poderto usar. em horários previamente estabelecidos, os recintos das Casas
Legislativas. Escolas ou prédios públicos e na falta destes, se necessário,
quaisquer sedes de entidades comunitárias, solicitadas ao Juiz Eleitoral e por esta
autorizada.

Art. 14 - Se a convençlo partidária municipal se opuser, na deliberação sobre
eoüpções, às diretrizes legitimamente estabelecidas pelos órgãos superiores do
partido, estes poderio, se assim autorilar o respectivo estatuto, anular tais
decisões e os atos delas decorrentes.

~ único • Da deeisio da Comisslo Executiva Regional, que será tomada
Por maioria absoluta de votos. cabe recurso sem efeito suspensivo.

Art. I' • A Justiça Eleitoral reguJará a idenlificaçlo dos partidos e seus
candidatos, supervisionará o serviço de transportes dos eleitores e o andamento
do pleitO.

Parágrafo único - Cada partido ou coligação que tiver candidato majoritário
indicari até 90 dias aDIes das eleições. um representante para o comitê
interpartidário mUDicipal que será ouvido pelo Juiz Eleitoral em asslUltos de
propagmda, b'IIlIpotte, alimentaçto e outras questões que necessitarem de
dec:isIo administraIiva por parte daquela autoridade eleitoral.

Art. 16 • As cécIuIas oficiais para as eleições previstas nesta Lei SCrio
confeccionadas pela Justiça Eleitoral, que as imprimirá, con exclusividade. para
distribuiçio às mesas receptoras, sendo sua impressio feita em papel opaco. com
tinta preta e em tipos UDifonnes de letras e números, de ac:ordo com Q~

·anexo a esta lei. .

f I" - Os candidatos para eleiçto majoritária serIo identificados pelo nome.
indicado llO pedido de rqislro, pela sigla adotada pelo Partido a que~
ou pelo número do partido. e devetto figurar na ordem detenninada~sott~, ,

f r - Para • eIeiç6eI proporcioaais, a cédula terá espaços para que o eleitqr
__o DOIDC OU o Dúmero do candidato escolhido, OQ a sigla do partido de Súá
pre&dncia OU o Dúmero deste. . '

Arl 17 • O caadidaIo poderi _ registrado sem o prenoaIe ou com o lIOIIlC
abreviado. apelido ou nome pelo qual é mais conbecido, até o máximo de três
~ desde que DIo se estabeleça dúvida quanto à sua identidade, DIo aIeIIIe
COIIIIa O pudor. DIo seja ridIcuIo ou irreverente.

f I"· Para efeito de registro, bem como apuraçâo e contagem de votos, no caso
ele dIMda quato à ideDtiticaçIo da vontade do eleitor, setIo, vàIidos e
c:anoiploa OI nomes, pre-ooma, cognomes ou apeüdos de ,candidatos
"IiJtntIos em cIeiçIo imedia"'""'rte anterior.

f r . Para tiDs de~, prevalecení o nome do candidato, mesmo que o
número indicado pelo eleitor seja discordante, procurando-se sempre -mcar a
inIençIo do eleitor, na hipótese de grafia ou irregularidade na cédula.

f 3" - Os candidatos poderto wtar em qualquer seçto eleitoral llO mUDicipio
dentro de sobrecatta para apuração em separado.

§ 4" • Para efeito de deferimento do registro, bem como para apuração e
CCllIlagem de votos, no caso de dúvida quanto à identificação da vontade do
eleitor, setIo vàIidos e consignados os nomes, pré-nomes, cognomes' OU apelidos
de candidatos confunne foram registrados.

Art, 18 - Se o elevado número de partidos e candidatos às eleições proporcionais
tornar inviável, serem afixadas s~ re~ d~ cabine indevassáveJ, a
atixaçto deverá ser efetuada em local Vlslvel no recmto da seçto eleitoral,

Art. 19· Nas capitais e nos mUDicipias com mais de 200 mil eleitores as mesas
receptoras setIo também mesas apuradoras,

§ I" - A critério do Juiz Eleitoral não se aplicará o disposto no caput deste artigo
em sessões da zona rural onde nIo houver condições de se proceder a apuração
dos votos, ou por insegwança ou inexperiéncia dos mesários, além de 00InlS

fatores, o que será manifestado pelos Partidos, atraves de seus delegados,

§ 2" - O Juiz Eleitoral escolherà os mesários considerando também o nível de
instruçto, nIo podendo nomear para a mesa receptora aqueles que tenham entre
si afinidade por local especifico de trabalho, seja em empresa pública ou privada,
ou parentesco até o 3" grau. .

§ 3" - As mesas receptoras, uma vez concluída a recepçto dos votos e elaborada
a ata da eleiçto, transformar·se-Io em mesas apuradoras para proc:edenm
imediatamente e no mesmo local, à apuração dos VOtos, confecçio do respecliw
boletim de uma e redaçto da ata de apuração, coovocatldo-se os fiscais de
partidos para acompatIharem os respectivos procedimentos, Da secçio eleitoral
de sua responsabilidade.

§ 4" - A mesa receptora nIo fará apuração se nIo tiver presenle dois fiscais de
partido ou coligações diferentes, sob pena de recontagem obrigarória pelo Juiz
E1eitoraJ, devendo o Presidente da secçto lavrar termo COlISlaIando o fato. e
encaminhando a uma para o Juizado Eleitoral competente.

§ '" - Encerrada a recepçto dos votos, a mesa apuradora inventariarà as cédulas.
nIo utilizadas, inutilizando-as imediata e obrigatoriamente antes da abettuta da
urna para a contagem dos votos. O resultado deste inventário, assim como o
número de cécIuIas recebidas para utilização na seçto, ~.
indispensavelmente, da ata da eleiçto.

§ 6" - Concluída a apuração e preenchido o correspondente boletim de uma com
os resultados apurados, as cédulas eleitorais setIo, á vista de todoe os memiJroa
da mesa, delegados e fiscais de partidos, advogados e candidatos~ ao
ato, recolocadas na uma, que, devidamente lacrada e rubricada, será conduzida
ao local determinado pela Justiça Eleitoral,

§ ,. • O boletim de uma, com os resultados apuraoos, será sempre assinado pelos
membros da mesa e no minimo dois fiscais de partidos ou coligações difenales,
presentes ao ato. A última via do boletim deverà ser entregue, inwdi_
depois do elaborado, ao representante do comité interpartidário. sendo as demais
vias, também laaadas e rubricac:as, em envelope aprOpriado, recolhidas ao
mesmo destino da uma, na maneira do paràgrafo anterior,

§ ll" - O representame do comité interpartidário, a que se refere o panpafo
aDlerior, fará distribuir ias fiscais dos partidos, presentes à apnçto, e no praziO

de até trés dias, ao Presidente dos Partidos concorrentes, cópias reprogrificas do
bol~ de uma, para o que a Justiça Eleitoral requisitarà junto a quaJSquer
órglos públicos ou contratarà de órgãos privados os meios necessários ao
cumprimento do disposto neste parágrafo.

f 9" - Da ata da apuração constará, além da assinatura, a identificaçto conrpleta
do representante do comité interpartidário que receber a cópia do boletun
referida no paràgrafo anterior

Paràgrafo 10" - O Tribunal Superior Eleitoral, através de resolução especifica,
definirà o modelo e imprimirá as atas da eleiçto e apw-ação referidas, delas
constando, necessariamente, espaços próprios para registro dos incidentes,
impugnações, protestos e reclamações feitas pelos membros da mesa, candidatos,
delegados. fiscais e advogados de partidos.

Paràgrafo li" - Aplicam-se às mesas receptoras dos municipios referidas neste
artigo as normas constantes da Lei n' 4737, de 25 de julho de 1965 (Código
Eleitoral), no que nIo contrariem esta lei.

Art. 20 - A nomeaçto da mesa receptora. tunna OU juntas apuradoras,
escrutinadores ou auxiliares, serà feita em audiéncia pública até sessenta dias
antes do pleito e qualquer partido poderà oferecer impugnação motivada ao Juiz
Eleitoral no prazo de dez dias, contra nomes indicados devendo a docislo ser
proferida em trés dias, comunicando-se ao Presidente do Tribunal Regiooal
Eleitoral.

.§ I- - Da decisão do JuIZ 1::Ieitoral caberà recurso ao Tribunal Regional Eleitoral,
intetpo5lo dentro de tres dias, devendo dentro de igual prazo. ser resolvido.

§ 2" - Na zona rural as seções eleitorais só em casos excepcionais devem superar
duzentos votaDtes procurando-se instalá-los em todos os povoados,

Art, 21 - O Juiz Eleitoral, no prazo de trinta e seis horas após a realizaçio das
eleições, darà conhecimento, na sede da zona eleitoral ou no local onde esteja a
mesma funcionando, dos resultados de cada boletim de wna e da totalizaçio dos
votos por município. Dentro das setenta e duas honIs seguintes, os partidos
politicos e candidatos poderio requerer, fundamentadatnente, a recontagem de
votos de uma determinada seção.
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§ 1° - Sendo o pedido fonnulado conjuntamente por mais de dois partidos
participantes do pleito, considerada a coligação como partido, o deferimento será
automático e a recontagem pela junta apuradora se efetivará no prazo máximo de
quarenta e oito horas.
§ 2° - Será também assegurada a recontagem dos votos, na forma do parágrafo
aaterior, quando, na fundamentação do recurso, ficar evidenciada a atribuição de
votos de um candidato a outro, a candidatos inexistentes e ainda, O não
fechamento da contabilidade da urna, bem como a não apresentação de totais de
votos nulos, brancos ou mesmo constando-se resultados da eleição proporcional
cspeçificamcnte destoantes da media geral verificada nas demais seções do
mesmo municipio ou zona eleitoral.

§ 3° - Ao advogado, devidamente constituído por partido politico ou coligação, é
assegurado o desempenho de suas atividades profissionais junto aos Juízes
E1eitorais e às mesas receptoras e apuradoras de votos, nos tenROS da Lei n°
890611994.

§ 4° - Da decido sobre recontagem de votos em todo o municipio haverá recurso
para o Tribunal Regional Eleitoral e deste para o Tribunal Superior Eleitoral na
forma da Constituíção Federal.

Art. 22 - E livre a escolha dos fiscais e delegados pelos parndos ou coligações,
sendo defeso ao Juiz Eleitoral a nomeação de qualquer deles para compor mesa
receptora ou junta apuradora de votos.

§ 1° - O fiscal poderá ser nomeado para fiscalizar mais de uma sessão eleitoral
num mesmo mooicípio. inclusive se for eleitor de outra zona eleitoral e seu voto
será admitido na seção que fiscalizar com sobrecarta em separado.

§ 2° - Os partidos ou coligações poderão credenciar no processo de votação até
três fiscais por urna e 4 fiscals por cada mesa apuradora.

Art. 23 - Os eleitores nomeados para compor as Mesas Receptoras serão, no dia
seguinte ao da eleição e ao do eventual segundo turno, dispensados do serviço
sem prejuizo do salário, vencimento ou qualquer outra vantagem, mediante
comprovação expedida pela Justiça Eleitoral.

J>ará8rafo único - As credenciais dos fiscais e delegados serão expedidas,
exclusivamente, pelos presidentes dos partidos e não necessitam de visto do Juiz
Eleitora!. mas poderão, se o partido desejar ter o "ciente" do escrivão eleitoral
que fará a devida anotação no registro competente.

Art. 24 - Fica vedado aos Juizes e membros do Ministério Publico que sejam
p8rtes em ações judiciais que envolvam candidatos às eleições de 1996 participar
de qualquer das fases do processo eleitoral nos diversos pleitos de que trata esta
Lei.

Art. 2S - Os partidos e coligações poderão fiscalizar todas as fases do processo
de votação e apuração das eleições, inclusive o preenchimento dos .boletins de
uma e o processamento eletrônico e infonnatizado da totalização dos resultados,
sendo-lhes garantido o acesso antecipado de, no minimo, trinta dias, aos
programas de computador a serem utilizados na apuração.

§ 1° - Os fiscais e delegados dos partidos e coligações terão direito a se
posicionar a urna distância não superior a um metro da Mesa Apuradora, de

modo que possam observar diretamente a abertura da uma, a abertura e
contagem das cédu1as e o procedimento do boletim.

§ 2" - Os trabalhos de apuração não poderão ser realizados sem que seja dado
cumprimento ao disposto no parágrafo anterior sujeitos os responsáveis às penas
previstas no art. 347 do Código Eleitoral.

§ 3° - O não-atendimento ao disposto no parágrafo 1° enseja a impugnação do
resu1tado da uma, desde que apresentada antes do ténnino de sua apuração.

§ 4° " No prazo de IS dias a contar do conhecimento dos programas de
compuI8dor a que se refere o capUl, o partido ou coligação poderá apresentar
impngnaçlo fimdamemada à Justiça Eleitoral, devendo a mesma julgar a
impugPaçAo em até cinco dias e, no caso de procedência, efetuar as
refonnu\ações dev!das.

§ SO - Os partidos concorrentes ao pleito poderão constituir sistema próprio de
fi5calização, apuração e totalização dos resultados, contratando inclusive
empresas de auditoria de sistemas, que, credenciadas junto à Justiça Eleitoral,
recebedo. previamente, os programas de computador e, simultaneamente, os
mesmos dados alimentadores do sistema oficial de apuração e totalização.

Art. 26 - Os órgãos encarregados do processame,\to eletrônico de dados sIo
obrigados a fornecer aos partidos ou coligações. no mesmo momento da entrega
ao Juiz encarregado, cópias dos dados contidos em fita magnética do
processamento parcial de cada dia.

Art. 27 - O boletim de urna, cUJo modelo será aprovado pelo Tribunal Supenor
Eleitoral, conterá Impressos os partIdos. os 11Iimeros e os nomes dos candidatos
concorrentes, sob pena de nulidade da apuração

§ 1° - O JUIZ PreSIdente da junta Apuradora é obngado a entregar aos partidos
concorrentes ao pleito ou coligações, e seus respechvos delegados ou fiscais
credenciados, cópia do boletim de urna; nào o fazendo. mcorrerá na pena
prevista no art. 310 do CódIgo Eleitoral, aplicada cumulatIvamente

§ 2" - A transcrição dos resultados apurados no boletIm deverá ser feita na
presença de fiscals, delegados e advogados dos partIdos e coligações, que, ao
final do preenchimento do boletim. receberão imediatamente exemplar Idêntico,
expedido pela Junta Eleitoral.

§ 3° - Para os fins do disposto no parágrafo antenor, cada partido ou coligação
credenciará dois fiscais perante Junta Eleitoral, funCIonando um de cada vez,
com direito a transitar pelo predio Utilizado pela Justiça Eleitoral.

§ 4° - O rascunho, denommado borrão, ou qualquer outro tipo de papel utilizado
pelo Juiz ou qualquer membro da Junta Apuradora, não poderá servir de consulta
posterior à apuração perante a Junta totalizadora apuradora de votos.

§ 5° - No boletim de urna constará as opções de nomes dos candidatos confonnc
foram registrados.

Art. 28 - O Juiz Presidente da Junta Apuradora é obngado a recontar a urna cujo
resultado apresentar no Boletim Incolncldência com o número de votantes ou
houver discrepância com os dados obtidos no momento da apuração.

Art. 29 - Antes de conclUir a expedição do BoletIm de Apuração, o Juiz e os
membros da Junta não poderão passar a apurar a uma subseqúente, sob pena de
incorrer no crime previsto no art. 313 do Código Eleitoral.

Art. 30 - A impugnação não recebIda pela Junta Apuradora pode ser apresentada,
sem setenta e duas horas, acompanhada de declaração de duas testemunhas, ao
Tribunal Regional Eleitoral

J>ará8rafo único - O Tribunal decidirá sobre o recebimento em quarenta e oito
horas, publicando o acórdão na própna sessão de julgamento e transmitindo
imediatamente à Junta, via telex ou fax, o inteiro teor da decisão e da
impugnação.

Art. 31 - Nos municípios com malS de uma Zona Elelloral, a apuração das urnas
correspondentes a cada urna será realizada em locals distintos.

Art. 32 - Em cada Zona Eleitoral haverá, além da Junta Apuradora várias twmas
de apuração, organizadas pelo Juizo Eleitoral, ouvido o Comitê Interpartidário.

Parágrafo único· O Juiz Eleitoral, ao nomear escrutinadores e auxiliares de cada
turma ou junta apuradora, obedecerá ao disposto no art. 20 desta lei.

Art. 33 • São vedados e considerados nulos de pleno direito, não gerando
obrigações de espécie alguma para a pessoa juridica interessada e nenhum direito

para o beneficiário, os atos que, no período compreendido entre o primeiro dia
do quarto mês anterior às eleições de que trata esta .lei e o ténnmo do mandado
do Prefeito do Município, importarem a concessão de reajuste de vencimentos
em percentual superior á inflação acumulada 'desde o último reajustamento. como
também em nomear, admitir, contratar, ou exonerar de ofiCIO, demitir, dispensar,
transferir, designar, readaptar ou supnmlr vantagens, de qualquer espécie, de
servidor publico, e~talUtário ou não, da admmlstração publlc~entralizada ou
descentralizada de amblto estadual ou munICIpal. ficando igualmente vedada a
realização de concurso publico no mesmo penado.

§ 1°- Exceruam-se do disposto neste artlgo

I - a nomeação de aprovados em concurso publico.
li - a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e deSIgnação ou dispensa
de função de confiança;
/lI - a nomeação para cargos do Poder Judiciáno, do Mimstério PUblico, de
Procuradores do Estado e dos Tribunais e Conselhos de Contas.

§ 2° - Os atos editados com base no parágrafo antenor deverão ser
fundamentados e publicados, dentro de quarenta e Oito horas após a sua feitura,
no respectivo órgão oficial.

§ 3° - O atraso na publicação do órgão oficial. relativo aos qUinze dias que
antecedem aos prazos iniciais a que se refere este artIgO, implica a nulidade
automatica dos atos relativos a pesS<Jal insendos, salvo se provocado por caso
fortuito ou força maior.
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Da Propaganda Eleitoral

Art. 34 • A propaganda de candidatos a cargos eletivos somente é permitida após
a respectiva escolha pela convenção, salvo a infrapanidária com vistas à
indicação pelo panido.

Paràgrafo único· Na promoção de propaganda eleitoral sob qualquer forma é
proibido violar a intimidade, a vida privada; a honra e a imagem das pessoas,
assegurando o direito de indenização pelo dano moral ou material decorrente,
ficando os responsáveis sujeitos às penas dos arts. 323, 324, 325, 326 e 327 da
Lei 4737, de 15 de julho de 1965 e o processo respectivo na forma do art. 355 e
seguintes do mesmo diploma legal.

Art. 35 • A propaganda através de quadros ou pairiéis de publicidade e outidores
ou retábulos somente será pennitida após o registro de candidatos.

I .0 -As empresas de publicidade deverão indicar ao comitê interpartidário os
seus poatOS disponíveis para veiculação de propaganda eleitoral, os quais nio
poderio uIlrapusar cinqOenta por cento do total dos espaços eXIstentes no
1IIIItIiclpio. Esses locais serIo distribuídos em grupos, de fonna~ com
pooto de maior OU _ impacto visual, para sorteio ou acordo entre partidos e
coIipç6es COIll:OITCDteS, para utilizaçio em qualquer penodo ou dutante todo o
processo eleitoral.

I 2" • Os partidos e colipç6es deverão comunicar às empresas. por escrito, os
periodos e a QUlIIIIidade de quadros ou painéis que utilizarãO dos grupos a que se
refere o paràp'afo lIIttClrior. Os que deixarem de ser utilizados nio poderão ser
redistribuídos entre OS demais concorrentes, autorizando-se a venda desses

espaços, DOS interva10s dos períodos estipulados, somente para publicidade sem
fins eleitorais.

§ 3° - O custo estimado pelas empresas para a propaganda deitoral de que tnIta
este anigo nio poderà ser superior àquele prattcado para pubhcldade comercIal.

§ 4° - Os grandes quadros de outidores ou retàbulos de panidos ou candidatos
devem ter dimensões semelhantes, comunicando-se ao Cartório EleItoral e ao
comitê interpartidário as suas medidas por escrito antes de serem utilizados, se
assim exigir o Juiz Eleitoral ou o Comitê Interpartidário.

§ 5° - Os quadros de painéis menores serão de livre afixação na fonna
estabelecida pelo Juiz Eleitoral e pelo Comitê Interpartidário.

I 6° • Na utiIizaçio dos espaços da propaganda eleitoral cinqOenta.por cento será
destinado lIs eleições ~oritàriase a outra metade, lIs proporcIODlUS.

Art. 36 - Nos bens Cllio uso dependa de cessão, permissão ou concessAo do
Poder Público, ou que a ele pertençam, bem como DOS de uso comum, é vedada a
pixaçjo e a.inscriçlo a tinta e a veiculação de propaganda. ressalvada a fixaçjo
de p1al:as, de cartazes, estandartes, faixas e assemelhados, nos .postes de
illllllinaçio pública, viadutos, passarelas, pontes, muros; e outros equIpamentos,
desde que nIo lhes cause dano, dificulte ou impeça a sua utilizaçio e o bom
anda:nento do tràt'ego.

Art. 37 • As entidades ou empresas que realizarem pesquisas de opiniio pública,
relativas às eleições ou aos candidatos, para serem levadas ao conhecimento
público, do obrigadas a registrar, no prazo mínimo de três dias antes da
divu1pçio, na sede da Zona eleitoral ou no Tribunal Regional EICltoral se nas
capitais, previamente notificados pelo Juizo os panidos ou cohgações, as
informaçiles mínimas a seguir relacionadas:

I - quem solicitou a pesquisa;

n. de onde proveio o lIIlltIIIIIlte global dos recursos, despendidos DOS trabalhos;

m-a metodologia e o período de realizaçio da pesquisa;

IV - o plano amostrai e ponderaçao no que. se refere a sexo, idade, gt3U de
instruçIo, nível econômico e área fisjça de realizaçio do trabaIbo;

VI • o sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalizaçio da
coleta de dados e do trabalho de campo.

I 1°· As infornJaçlles especificadas nos incisos deste anigo ficarlo • disposiçIo
cb partidos po\itic:o&, das coligações, dos candidato~ registrados para o pleito e
do c:idadIo que a elas terIo livre acesso, e pleno direIto a mvestlgaçlo de todo o
trabalho da pesquisa.

I 2" • Em c:uo de descumprimento do disposto neste anigo, os~Ipela
empresa ou instituto de pesquisa e pelo órgão divulgador, no lumte de SIIM

responsabilidades, estarão sujeitos à pena cominada no art. 324 da Lei n° 4737,
de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral)

§ 3° - A comprovação de qualquer ItTegulandade ou alteraçlo nos dados aferidos
pela pesquisa em relação aos publicados tomarão os responsàveis pelo órpo

pesquisador e pelo veiculo de divulgação sujeitos às penalidades do paràgrafo
anterior e a publicação rependa dos dados corretos.

Art. 38 - A propaganda eleitoral no rádio e na teleVIsão, para as eleições de 3 de
outubro de 1996, restringir-se-à, unIcamente, ao horàrio gratuito disctplinado
pela Jusnça Eleitoral, com expressa prOIbIção de qualquer propaganda paga,
obedecidas as seguintes nonnas:

I - todas as emissoras do Pais, reservarão, nos sessenta dias anteriores â
antevéspera das eleições, cento e vinte minutos diàrios para a propaganda, sendo
sessenta minutos à noite, entre vinte horas e trinta minutos e VInte e urna horas e
dez minutos na televisão e entre vinte horas e vinte horas e sessenta minutos no
rádio;

11 - a Justiça Eleitoral distribuirà os horàrios reservados entre os partidos
politicos que tenham candidatos registrados às eleições majoritàrias, às eleições
proporcionais ou a ambas, observados os seguintes cntérios:

a) trinta minutos diàrios divididos igualmente entre os partidos políticos que
tenhani elegido, em 3 de outubro de 1994, no minimo um representante para ~
Congresso Nacional e um representante para a Assembléia Legislativa;

b) trinta minutos di8rios distribuídos entre os partidos politicos, na proporçao do
número de seus representantes no Congresso NacIOnal, cumprida a exigência da
alínea anterior;

c) trinta minutos diàrios distribuídos entre os partidos politicos, na proporçao do
número de seus represenlal1les na Assembléia Legislativa, cumprida a exigência
da alinea a;

d) trinta minutos diàrios distribuidos entre os partIdos na proporção do número
de seus representantes na Câmara Municipal;

e) ao partido político a que tenha sido distribuído tempo diàrio inferior a um
minuto, facultar-se-à a soma desses tempos para utilização cumulativa até o
limite de três minutos;

f) os partidos políticos que registrarem candidatos a apenas uma das eleições,
proporcional ou majoritària, teria direito à metade do tempu que lhes caberia de
acordo com os critérios das alineas a, b e ,. deste inCISO, inclUSIve no que se
refere aos tempos mínimos;

Il a reduçao prevista na alínea anterior não se aplica se tiverem sido registrados
candidatos a ambas as eleições em coligação;

h) as emissoras de ràdio e televisão ficam obrigadas a dar tratamento equânime a
todos OI candidatos em sua programação normal e noticiàrios, sob pena de
suspensio por dez dias, de suas transmissões, ficando ainda a empresa e o
responsável sujeitos às penalidades do anigo 323 do Código Eleitoral e multa de
5 a 10 mil UFIRs se as mesmas manifestações revelarem preferência por
qualquer candidatura.

III - na distribuição do tempo a que se refere o Inciso anterior, a coligaçao
usufruirá cumulativamente ao tempo atribuído aos partidos que a integram.
respeitados os critérios das alineas a, b e c.

IV - compete aos partIdos ou coligações. por meIO de comISsão especialmente
designada, para eSse fim, dlsmbutr, entre os candIdatos regIstrados, os horários
que lhe couberem;

V - desde que haja concordânCia entre rodos os partIdos partICIpantes, em cada
parte do horàrio gratUitO poderá ser adotado criténo de distribuição diferente do
fixado pela Justiça Eleitoral, à qual caberá homologar:

VI - as emissoras de ràdio e teleVIsão são obrigadas a divulgar gratuitamente,
comulllcados ou mstruções da JustIça Eleitoral, até o màxlmo de quinze minutos
diàrios, consecutivos ou não, nos trinta dias anteriores ao pleito;

vn . independentemente do horáno gratuito de propaganda eleitoral, é facultado
a transmissão pelo ràdio e pela televisão, de debates entre os candidatos
registrados pelos partidos politicos e coligações.

VIII • Nos trinta últimos dias antes do pleno fica proibIda a veiculação de
noticias referentes a pesquisas eleitoraJs.
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tiO • Ocorreado a hipótese de eleiçio emse~ turno,. o tempo cIestiDlIdo ao
horário gratUito previsto no inciso 1 deste lIl1Igo,. e reduzido a metade~ ~ a
propapnda eleitoral no rádio e televisio, realizada nos VInte e CIllCO diu
lIIIleriores à antevéspera da eleiçio.

t r -o tempo destinado à propaganda gratuita no segundo twno será dividido
igualmeute entre os caDdidatos, observando-se quanto ao inicio da prognmaçio,
os horàrios e critérios fixados no inciso I deste anigo.

AIt. 39 • A partir da escolha de caDdidatos em convenç*>, é vedado à emissora,
na sua pI'OIl'8IIl8Çio normal:

1 • lI'IIIsmitir pesquisa ou consulta de nature%ll eleitoral em que seja possíwl ou
evidente a llllllipulaçlo de dados;

11 • utilizar lJUCaBeItl, tIlOIIla&e1ll ou outro recurso de àudio ou video, ou produzir
ou veicular propaganda que possa defradar ou ridicularizar caDdidato, panido ou
coligaçl1o;

In • veicuJar propapnda politica ou difundir opiniio favonivel ou contríria
candidato, panido ou coligaçl1o, ou seus órgios ou representantes.

ParàIrIfo único • A nio observância do disposto neste artigo enseja a~
das traIISIIIiss4es da emissora por uma hora no mesmo horário em que a infnçto
foi cometida, por ordem do Juiz Eleitoral, a requerimento do caDdidato, I*tido
ou coIigaçl1o que foi ofendido ou desfavorecido na programaçio, dobrado tempo
em caso de reiDc:ideDcia.

AIt. 40 • Da propqanda eleitoral gratUita poderio panicipar, ~ dos
caDdidatos rqistrados, pessoas devidamente credenciadas pelos partidos 801

quais couber o uso do tempo, mediante comunicaçjo às emissons peIoI

deIepcb doi -.xli, asseaurado 801 C8IIdidatos a destinaçIo de pelo.
IDD teI'ço do tempo, em cada programa, obedecido o disposto no f r do ano 71.

ParàIrIfo úaico • No horário gratuito na televisio será permitida a exibiçjo de
imagens externas referentes a comícios e retmiiles.

AIt. 41 • Após o processo de escolhas dos candidatos, pelos panidos, ficará
-aurado o direito de resposta 801 caDdidatos, panidos ou coligações,
atiDtlidos por atos ou afinnaçlles caluniosas, difamatórias ou injuriosas,
pnticados nos horários destinados às programações nonnais das emissoras de
rádio ou reIevisio.

fiO - O ofendido ou seu representanle legal poderá fonnular a pedido para o
exercicio de direito de resposta ao Juiz Eleitoral, dentro de quarenta e oito horas
da 0C0ITência do fato, devendo a decisio ser prolatada improrrogavelmente nas
quarenta e oito horas seguintes.

t r . Para efeito de apreciaçIo do e-:cicio do direito de resposta previsto neste
artigo, o Juiz Eleitoral deverá notificar imediatamente a emissora responsável
pelo JlIOlIIDI8 para que entregue, nas vinte e qutto horas subseqilentes, sob as
peoas do anigo 347 do Código Eleitoral, cópia da fita da transmissio pela
teIevisIo ou pelo rádio, conforme o caso, que será devolvida após a decisio.

f JO • Deferido o pedido, a resposta será dada em até quarenta e oito horas após
adecillo.

f 4° • Se a ofcasa for produzida em dia e hora que inviabilizem sua reparaçio
deatro dos )ll'IZlIS est8beIecidos nos paràsrafos anteriores, o Juiz Eleitoral
~ que a resposta seja diwIpda nos horários que deferir, em termos e
forma previammte aprovados, de modo a nio ensejar tréplica.

AIt. 42 • É -aurado o direito de resposta a qua1quer pessoa, candidato ou nio,
llIII reIaçto a quem sejam feitas afirmações ou tnmsmitidas imagens caluniosas,
difamatórias ou injuriosas, no horário gratUito da propagaDda eleitoral; o
ofaIdido utiIiDrá, para sua defesa, tempo igual ao usado para a ofensa, ntD1C8
inferior a IDD minuto, deduzido do tempo reservado ao partido ou coligaçAo em
cujo horário esta foi cometida. Se o tempo reservado, na forma prevista no anigo
38 desta lei, ao partido ou coIigaçAo a que pertencer o ofensor for inferior a um
minuto, a resposta será levada ao ar tantas vezes quantas sejlllll necessárias para
sua compIementaçIo, dewDdo necessariamente, responder aos fatos veiculados
naofeaaa.

f I" - O ofendido ou seu representante legal poderá formular pedido para o
exercício de direito de resposta ao Juiz Eleitoral dentro de vinte e quatro horas
do término da lrlIIIsmissio, deveodo instruir o requerimento com cópia do
pro8J8III8 em fita, se a veicuIaçio foi feita pela televisio ou rádio, a qual scrà
devolvida, cumprida a decisio.

§ r -o Juiz Eleitoral. no prazo não superior a vinte e quatro horas, notificará de
imediato o ofensor para que exerça seu direito de defesa. lambem em VInte e
quatro hill8S, após o que, no mesmo prazo, deverá proferir a decisio.

§ 3° - Deferido o pedido, a resposta ocorrerá em até quarenta e oito horas após a
decisio do Juiz Eleitoral.

§ 4° • Se a ofensa for produzida em dia e hora que inviabilizem sua reparaçio
dentro dos prazos estabelecidos nos parágrafos anteriores, o Juiz Eleitoral
determinará que esta seja divulgada nos horános que defenr, em tennos e na
forma que serão previamente aprovados, de modo a não ensejar tréplica.

§ 5° • Da decisão caberá recurso, sem efeito suspensivo, ao Tribunal ReglOnal
Eleitoral no prazo de vinte e Quatro horas da data da sua publicação, Juntando o

recorrente a fita referente ao programa e assegurando-se Igual prazo ao recorrido
para contra-razões.

§ 6' - O Tribunal ReglOnal Eleitoral deverá proferir sua declsào no prazo máximo
de vmte e quatro horas e, no caso de provimento de recurso, observado o
disposto nos parágrafos 3' e 4' deste anlgo.

§ 7° - As decisões referentes a reclamações e representações sobre a propaganda
eleitoral gratUIta nas emIssoras de rádIO e teleVIsão serào Julgadas pelo plenano
dos Tribun81s Regionais EleitoraIS nas capitaIs e pelo Juiz EleItoral da respectiva
zona, Quando do interior, assegurada ampla defesa aos acusados

AIt. 43 - Em nenhuma hipótese e sob nenhum pretexto será adrmtlda a censura
ao programa eleitoral.

§ 1° • A Justiça Eleitoral a requenmento de qualquer Interessado COIbirá
imediatamente, de oficio, toda propaganda eleItoral ofenSIva a honra do
candidato, á nloral e aos bons costumes.

§ 2' . Nenhum candidato ou eleitor poderá ser ouvido por veiculo de
comunicaçio após o último dia do horário eleitoral para falar a respeIto de
candidaturas, panidos ou resultados de pleito, ficando os responsáveIS pelo fato
sujeitos as penas do artigo 323 da Lei 4737, de I5/07/1 965

AIt. 44 - A partir do registro da respectiva candidatura, é vedada a transmissão
de propaganda de rádio ou teleVIsão apresentadas ou comentadas por candidatos,
sob pena de cassaçio do registro correspondente.

Art. 45 - A partir do registro do candidato, é vedada a sua pamcipação em
programas de rádio e televisão por ele apresentados ou comentados, sob pena de
cassaçio do registro correspondente.

Parágrafo único - Se o nome do programa for o mesmo que o do candidato, fica
proibida a sua divulgação, sob pena de cassação do registro correspondente.

AIt. 46 - As reclamações ou representações contra o não cumprimento da
disposiç*> contidas na legislaçio por pane das emlssoras~ dos pamdos. ou
coligações, seus representantes ou candidatos, deverão ser dmgJdas aos Jwzes
Eleitorais, na forma desta lei.

§ 1° - Se o municipio for dividido em maIs de uma zona eleitoral, o Tribunal
Regional Eleitoral designará um dos respectIvos. ] UIUS para decIdIr as
reclamações ou representações referidas, neste anlgo~ inclUSIve as Que versarem
sobre propaganda eleitoral gratuita nas emIssoras de radlO e teleVIsão.

§ 2° • Se a reclamação ou representação for de pan,do ou coligação contra
emissora ou autoridade pliblica que esteja impedindo o exercicio de propaganda
assegurada por lei ou permitindo o exercicio de propaganda proibida. o Orgia
competente da Justiça Eleitoral decidirá, Imediatamente, a fim de que, no prazo
máximo de vinte e quatro horas da data da reclamação ou representaçio seja
assegurado ao interessado acesso ao rádio ou á televisão para Iniciar ou
prosseguir na propaganda eleitoral ou para que seja imediatamente suspensa, sem
prejuizo das sanções que possam ser aplicadas á emIssora ou autondadc
responsável.

§ 3° - Os Tribunais Regionais Eleitorais manterão sempre um dos seus Juizes de
plantão para conhecer e julgar reclamações ou representações não decIdidas no
prazo estabelecido no parágrafo antenor.

§ 4° - O disposto nos parágrafos anteriores não exclui a impetraçio de habeas
~'OTpu., ou mandado de segurança, Quando cabíveIS.

§ 5° • No caso de o Juiz Eleitoral indeferir a reclamação ou representaçio,
poderá o interessado renová-la perante o Tnbunal ReglOnal EleItoral, que
resolverá dentro de vinte e quatro horas.

§ 6' • O interessado, quando não for atendido no prazo a que se refere o
parágrafo anterior ou ocorrer demora, poderá levar o fMo ao conhecimento do
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fribtmal Superior Eleitoral, a fim de que sejam adotadas as providências
ne<:essárias.

Art. 47 - A Justiça Eleitoral poderá notificar os responsaveis por qualquer
emissora de rádio ou televisão, sob as penas do art. 347 do Código Eleitoral,
para que c:assem e desmintam imediatamente transmissão que constitua infração

á legislação eleitoral.

Art. 48 - No caso de abuso ou crime eleitoral praticado na propaganda através de
radiodifusão, a emissora, ao ter conhecimento de denimcia, através da Justiça
Eleitoral ou de cópia protocolar que receber do denunciante, manterá a gravação
á disposição do Juizo Eleitoral, até a decisão final do processo.

Art. 49 • Nenhuma estação de radiodifusão de propriedade da União, dos
Estados, dos Municipios e do Dismto Federal, e de qualquer outra entidade de
direito público, ou nas quais possuam eles maioria de cotas ou ações, bem assim
qualquer serviço de alto-falante mantido pelas mesmas pessoas, pooerão ser
utilizados para fazer propaganda politica ou difundir opiniões favoráveis ou
contrárias a qualquer partido ou coligação, seus órgãos, representantes ou
candidatos, ressalvada, quanto às estaçóes de radiodifusão, a propaganda gratuita
de que trata esta lei.

Art. 50 - No que se refere á propaganda eleitoral e ao uso diàrio e da televisão,
observar-se-ão, no segundo turno, as prorrogações e penalidades previstas nesta
lei.

Art. 51 • Será permitida, até sete dias antes da data da eleição, na imprensa, a
divulgação paga ou não de propaganda no espaço máximo a ser utilizado, por
edição, para cada candidato, de um oitavo de página de jornal padrão e de um
quarto de pàgina de revista ou tablóide, obedecido o disposto na alinea "h" do

art. 38.

Art. 52 • É assegurado O direito de resposta na imprensa escrita aos candidatos,
partidos ou coligações atingidos por afirmações caluniosas, difamatórias ou
injuriosas. utilizando-se o ofendido, para sua defesa, do mesmo espaço, página,
tamanho e caracteres usados na ofensa.

§ \0 _ Na hipótese deste artigo, ofendido ou seu representante legal poderá
impetrar o direito de resposta ao Juiz Eleitoral, dentro de dois dias da data da
veiculaçio, instruindo o pedido com um exemplar da publicação.

§ 2° • O Juiz Eleitoral notificará imediatamente o ofensor para, em igual prazo,
exercer o seu direito de defesa, devendo a decisão ser prolatada no prazo
máximo de seis dias da data do aforamento do pedido.

§ 3° - Deferido o req~to, a divulgação da resposta ocorrerá até. quarenta e
oito horas após a decísio, independentemente a qualquer pagamento a unprensa,
cujos valores monetários ficarão a cargo do ofensor.

Art. 53 - Nos bens cujo uso dependem de cessão, permissão ou concessão do
Poder Público, é proibida a propaganda, salvo, nos que a ele pertençam ou nos
de USO comum, desde que não provoquem danos irreparáveis sendo de uso
BJ1Iluito em igualdades de condições para todos os partidos ou coligações. Em
bens particulares, desde que com a permissão do detentor de sua posse, fica
livre, independentemente de licença de qualquer autoridade, a fixação de
propaganda eleitoral, exceto:

I - através de animcios luminosos e inscnções nos leitos de VIas publicas:

11 - através de projeção de video, de cartazes fixados em cinemas e teatros:

111 - utilização de faixas ou cartazes instalados em ginásios e estádios
desportivos, de propriedade particular, ou por meio de faixas e cartazes portáteis
levados, mesmo voluntária e gratuitamente, por freqüentadores daqueles, salvo se
a1updos ou cedidos para reuniões partidàrias;

IV • por intermédio de circuito fechado de som ou de simples imagem em
recintos a que o público tenha acesso, como cinemas, teatro" lojas, shoppings,
exposiç<'les, clubes, salvo se alugados ou cedidos para reuniões partidàrias.

Art. 54 • É assegurada, independentemente de licença, decretos ou posturas
nwnicipeil. a proplIIIIlda através de distribuição de folhetos, volantes e demaIS
tipos de publiClÇCeI impreuaa.

Art. 55 • Clt procaIIOI oloitorais, contendo denimcias contra candidatos,
pnlIItOYicIoI na ruo de campaMa el.itoral, não podel1o ser objeto de
\IIOPIIlIIIdI politlu que viII cleafiavo_ O denunciado.

Art. $6 • AlI'IlIIferência do eleitor de um mutlicipio para outro no mêsmo Estado
16 lII'i pIIlIIitlda ad quatro rntMl da data das eleiçlles comprovada a nova
nelcMftoíIll& forma da I.i.

§ 1° - O disposto neste artigo e nos Itens II e III do § 1° do art. 55 da Lei n° 4737,
de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral), não se aplica á transferênCIa de titulo

eleitoral do servidor público CIvil, mIlitar autárquIco de empresa pUblica,
economia mista ou de membro e sua família, sob sua dependênCIa econótnlC3,
que seja obrigado á mudança de residênCIa, por motIvo de remoção ou de
transferência funcional.

§ 2° - O servidor mIlitar da UOlão, dos Estados e do Distnto Federal, quanto a
serviço da Justiça Eleitoral deverá exercer o dIreito de voto, mesmo fora de sua
Zona Eleitoral OU do município onde tenha reSidênCia.

§ 3° - Ao servidor público CIvil ou militar da admmlstração dileta ou mdlreta da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Mumciplos é garantido, no periodo

. de até 3 (três) meses anteriores ao pleito, o direito á percepção de sua
remuneração integral, contagem de tempo de servtço para todos cs fins, bem
como, não podendo ser ex-oficío removido. transfendo ou exonerado, ou ainda
ser demitido sem justa causa ou dispensado.

Art. ; 7 • A transferênCIa do domIcilio eleitoral dos atuaIS Prefeitos,
Vice-Prefeitos e Vereadores para outros munlclploS sá podera ser defenda no
curso de seus correntes mandatos. se houver a renUncia ate ses meses antes do
pleito.

Art. 58 - Se os mecanismos de computação no~ regIstros eleitoraiS não mdicarem
eleitores anteriormente tidos como votantes, poderão os mesmos votar em
separado, na sua seção eleitoral, mediante a apresentação do utulo de eleItor

Paragrafo umco - ~a hipótese de extravIO do Ululo de eleItor, e constanle dos
mecanismos de computação nos reglstros eleitoraiS como votante. podera o
mesmo \lotar em separado na sua seção eleitoral. mediante a apresentação de
documentos de IdentIficação

Da arrecadação e da aplicação de recursos das campanhas eleitorais

Art. ;9 . As despesas da campanha eleitoral serão realIzadas sob a
responsabIlidade dos partIdos ou de seus candIdatos e por eles pagas, na fonna

desta leI

Parab'fafo iuuco . Nas locaildades onde os partIdos e os candIdatos .tiverem
dificuldades de promover a contabIlidade da campanha, poderão lransfenr para a
direção regional ou para a comissão executIva de mumclplo próximo esta tarefa e
responsabIlidade, uma vez haja concordâncta expressa do árgão que recebeu a

delegação.

Art. 60 • Até 20 dias úteis apos a escolha de seus candidatos em convenção o
PartIdo, pelo seu preSIdente regIOnal ou pelo seu presIdente mlUllclpal,
consfltulra o comitê financeIro munICIpal em cada localidade, com o objeflvo de
arrecadar recursos e aplicá-los nas campanhas eleltoTals.

Parágrafo úmco - Os comitês financellos municipais do Partido ou coligações
deverão ser registrados no Cartono Eleltorai ou perante o JUIZ EleItoral.

Art. 61 ' O partido no municipio ou candidato a cargo eletivo fará diretamente ou
por mtennedio de pessoa por ele desIgnada,. a admmlstração fi~ancelra de sua
própria campanha., utilizan~o recursos regIstrados no comlte, mclus~vc os
relativos a cota do fundo part1dáno, ou prápnos ou doações de pessoas fislcas ou
pessoas Juridicas nas formas estabelecidas nesta lei.

Parágrafo único· Os comItês respondem solidàriamente com os candidatos pelos

recursos que repassem a estes.

Art. 62 - E obngatária a abertura de contas bancánas especificas para registrar o
movImento financeiro da campanha, ficando obngados os estabelecImentos

bancarias a aceltarem as mesmas.

Art. 63 - O candldalo e o partido são responsáveis pelas infonnações financeiras
e contábeis referentes a campanha e farão as respectivas prestações de contas OU,

se for o caso, em conjunto com a pessoa que tenham designado para essa tarefa.

Art. 64 • A partir da escolha dos candidatos em convenção, pessoas flsicu ou
Juridicas poderão fazer doações em dinheIrO para campanhas eleuonlts,

obedecido o disposto nesta LeI.

§ 1°. As doações e contribuições de que trata este artIgo ficam Iimitadu:

I . no caso de pessoa fisica, • dez por cento dos rendimentoS brutos no IDO de
1995;



20122 Terça-feira 29 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Agosto de 1995

II - no caso em que o candidato utilize recursos próprios, ao valor máximo de
gastos estabelecido pelo seu panido, na forma desta Lei;

III • no caso de pessoa jurídica, a dois por cento da receita operacional bruta do
ano de 1995.

§ 2° • Os percentuais de que tratam os incisos I e III do § 1° podeJio ser
excedidos, desde que as contribuições e doações não sejam superiores a setenta

mil UFlR e trezentas mil UFlR, respectivamente, desde que não ultrapassem a
0,1 % (um décimo por cento) da receita da impostos arrecadados pelo municipio
no ano anterior ao da eleição.

§ 3° - As contribuições e doações, as receitas e os rendimentos de que trata esta
Lei serão convertidos em UFIR, pelo valor desta no mês em que ocorrerem, e no
caso de extinção da mesma pelo valor da nova unidade instituída pelo govemo.

An. 6S - Até la dias após a escolha dos candidatos, os órgãos de direção
partidária municipal comunicarão ao Juiz Eleitoral e ao i>rgão de direção regional
do partido o niunero deles e o limite de gastos estabelecidos para o candidato as
eleições proporcionais e as majoritárias, mesmo na hipótese de coligação, no
respectivo município, para ser registrado no Tribunal Regional Eleitoral.

Par.igrafo único - A totalidade dos Panidos no municipio autorizado pelas
respectivas Comissões Executivas Locais, poderão fixar limites iguaiS para todos
os candidatos ao pleito municipal, para o que comunicarão ao Juiz Eleitoral na
forma deste artigo.

An. 66 - O órgão de direção regionallevantar.i os limites de gastos estabelecidos
para cada municipio e solicitará, através da direção nacional, ao Ministério da
Fazenda ou Casa da Moeda, a emissão de bônus eleitorais ao ponador em valor
correspondente ao total de gastos previstos pelo partido para as eleições de que
trata esta lei.

Par.igrafo único - O Ministério da Fazenda poderá mediante convênio delegar as
Secretarias da Fazenda de cada Estado as emissões dos bônus referidos neste
artIgo.

An. 67 - O Ministério da Fazenda ou a Secretaria da Fazenda Estadual com a
qual fizer aquele convênio, emitirá os bônus eleitorais ao ponador, os quais
deverão:

I . indicar o valor em moeda da doação, convertido em Unidade Fiscal de
Referência (UFIR);

II • ser previamente numerados, para fins de identificação de sua distribuição
posterior aos partidos;

III • ser emitidos em valores variados.

An. 68 - O órgão de direção regional do partido repassará aos municipios os
bônus correspondentes à respectiva circunscrição, os quais serão distribuidos aos
candidatos, por limite individual permitido para os seus gastos.

An. 69 • Toda doação a candidato especifico deverá ser feita mediante troca por
Bônus Eleitonus, correspondente ao seu valor.

§ 1° • Os recursos próprios do candidato poderão ser utilizados em sua
campanha, desde que sejam integralmente convertidos em Bônus recebidos do
COIrntê Financeiro.

§ 2° • Até que sejam emitidos, os bônus oficiais poderão ser substituidos por
bônus provisórios, com carimbo da Justiça Eleitoral e impressos pelo partido,
sendo trocados por aqueles logo após a emissão, sob pena de responsabilidade
do candidato na forma do art. 80, inciso 11 desta lei.

§ 3° - Se até 90 dias antes do pleito os Bônus Oficiais não chegarem ao
municipio o Cartório Eleitoral autorizado pelo juiz eleitoral providenCiará o
disposto no parágrafo anterior sob pena de responsabilidade funcional.

An. 70· Os partidos e os candidatos manterão em seus arquivos, durante cinco
anos, á disposição da Justiça Eleitoral, a relação completa de todas as doações
recebidas com identificação dos doadores.

An. 71 • É vedado, a partido e candidato, receber direta ou indiretamente doação
em dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive através de publicidade de
qualquer espécie, procedente de:

I· entidade ou governo estrangeiro;

II - órgão da administração pública direta, ressalvado o Fundo Partidário, indireta
ou fundação IOs1I1uida por lei e mantida com recursos provernentes do Poder
Público, ou entidade nesta última SItuação;

III.. concesslonario ou perrmsslOnáno de serviço pUblico federal, estadual,
distntal ou muniCIpal;

IV - entIdade de direito pnvado que receba, na condição de beneficiána, recursos
provementes de contribuição compulsóna em VIrtude de dispoSIção legal;

V - entidade declarada de utilidade pública federal, estadual, distrital ou
municipal;

VI - entidade de classe ou smdical;

VII - pessoa jurídica sem fins lucrativos que receba recursos do exterior.

§ 10 - Se houver, para fins eleitoraIS, os contratos de serviços com as
orgaruzações constantes do mClso III serão de cláusulas padronizadas com
preços de mercado, e na forma da leI.

§ 2° - Fica prOIbida a realização de espetáculos artislICOS com profiSSionais
ligados a atiVIdades mUSIC3lS, teatraIs, desp0n!vas, apresentadores de rádio e
teleVlsào, de folclore, ou 31nda, especialista em anImação de promoções artisticas
nas reuniões eleitor3ls, comiclOs ou manifestações politicas durante a fase da
campanha eleitoral

An. 72 - O paI1ldo ou candidato que receber recursos de ongem vedada nesta
LeI ou gastar além dos limites estabeleCIdos na forma dos arts. 64 c 6S perderá o
direito ao fundo PartldariO nos cmco anos segumtes.

An. 73 - São conSIderados gastos eleltor3ls e, como t3lS sUjeitos a rCgistro e aos
limites fixados na forma desta LeI.

1 - confecção de matenal Impresso de qualquer natureza c tamanho;

11 - propaganda e publiCidade direta e mdlreta, por qualquer meio de divulpçlo
destlnada a conquistar voto;

III - aluguel de loc3ls para a promoção de aIos de campanha eleitoral;

IV - despesas com transpone ou deslocamento de pessoal a serviço da
candidaturas ;

V - correspondêncla e despesas postaIs;

VI - despesas relativas á organIzação e ao funCIonamento de Comitês e serviços
necessanos às eleições;

VlI - montagem e operação de carros de som, de propaganda e assemelhados;

VIII • produção ou patrocmlO de espetáculo ou eventos promocionais de
candidatura:

IX - produção de programas de radlO, televisão ou vídeo, inclusive os cIestiMdoI
á propaganda gratuita;

X - confecção, aqUISição e dlsmbwção de camIsetas, chaveiros e ouInlS briDda
de campanha:

XI • realizaçào de pesqUisas ou lestes pré.eleitorais.

An. 74 - A mfração às normas que regem a administnlÇio Ii-.ira de
campanha eleitoral com o objetivo de fraude, compra de votos e cIeIurpiçIo de
resultados SUjeitarão os candidatos as penalidades da lei, inclusive à ClIIAÇto do
regtstro da candidatura

An. 75 - A prestação de contas dos comitês financeiros deve ser eIabonda de
acordo com as normas de contabilidade e assmada pelo Presidente doC~ ou
pessoa por ele designada.

An. 76 - Até 30 de novembro de 1996 os comités financeiros devem enviIr *'
JUIZ Eleitoral as prestações suscmtas de contas referentes a cada c:amp.nha e
cada candidato ás eleIções do pnmelro turno previstas nesta lei. .... devida
apreclação das Juntas de venficação de gastos e1eitonus do município, deWIIlIo
fazer o mesmo em relação ao pleito do segundo turno até I S de dezembro do
mesmo ano.

§ 1° . Da prestação de contas do partido deverão constar a numeraçlo e 1IIIIar
total dos bônus distribuidos para cada um dos candidatos.
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§ 2' - O valor dos bônus adquiridos será admitido como despesa operaciOllll da
empresa até o limite de S% do seu lucro operacional. Se pessoa lisica ftJr o
adquirente esta dedução será de 10% da respectiva renda líquida.

Art. 77 - Nas prestações de contas devem ser apresentados, em anexo, os
extratos das contas bancárias abertas pelo comitê, com relaçio dos cbIqua
recebidos, indicando seus respectivos números.

§ I' - O candidato quo usar a faculdade prevista no artigo 61, deve apresenlIr 10

comitê financeiro do seu partido a prestação de contas dos recw10S arm:lIdIIdoI
e aplicados na forma ali indicada.

§ 2' - Ao receber as prestações de contas e demais informações dos candidatos,
deve o comitê encaminhar á Junta respectiva o conjunto das prestações de contas
dos diversos candidatos e do próprio comitê, de forma ordenada, que permita
fácil compreensão das informações, assim como a identificação de docwnentos e
transações efetuadas.

Art. 78 - Em cada Zona Eleitoral haverá uma Junta de Verificação Eleitoral, em
número de quatro e mais o Juiz Eleitoral que a presidirá que nomeará seus quatro
membros integrantes para examinar a prestação de conlaS dos Partidos e
candidatos em cada municipio, cabendo-lhe aprovar ou rejeitar as mesmas na
forma desta lei.

§ I' - Os Membros da Junta serão escolhidos, de preferência, entre profissionais
de curso superior, com experiência e trato em assuntos contábeis devendo ter
comprovada idoneidade e não possuir filiação ou liderança politico-partidària na
região e no municipio.

§ 2' - Antes de nomear os membros da JUnta o Juiz Eleitoral ouvirá,
particularmente cada presidente de partido municipal e depois fará reunião com
ata lavrada e assinada pelos mesmos com a escolha definitiva, em cada
municipio, cinco meses antes do pleito eleitoral.

§ 3' - Da escolha dos membros da Junta poderá haver impugnação em 48 horas
e, da decisão do Juiz em relação á mesma, caberá recurso para o Tribunal
Regional Eleitoral.

§ 4' - As Juntas, no exame das contas se encontrarem deficiências ou
irregularidades baixarão diligência com prazo de uma semana para os
interessados completarem documentação ou explicarem itens confusos ou
improcedentes.

§ S' - Da decisão das Juntas de Verificação de gastos haverá recurso para o
Tribunal Regional Eleitoral devendo as mesmas, após o término dos seus
trabalhos, encaminhar o respectivo acervo aquele Tribunal.

Art. 79 - A Justiça Eleitoral, na forma desta lei, se houver necessidade fará
exame da prestação de contas dos partidos e candidatos, com auxilio dos
Tribunais de Contas da União e dos Estados ou Municipios, devendo verificar a
sua regularidade e correta apresentação sob a forma contábil ~ legalidade
eleitoral das mesmas, assegurando-se aos partidos participantes da eleição o
direito de acompanhamento e se necessário, de esclarecimento a respeito de
questões obscuras ou mal ordenadas.

§ (0 _ Havendo indicias de irregularidades contábeis e também ilegalidades
eleitorais, a Justiça Eleitoral poderá requisitar extratos e comprovante de
movimentaçio financeira bem como determinar as diligências necessárias ao
saneamento das deficiências encontradas.

§ 2' - Somente os delegados de partidos poderão requerer certidões com a
finalidade de comprovara procedimento sobre gastos eleitorais, sendo vedados
pedidos com outros objetivos, que não os de medidas processuais junto aos
respectivos Juizes e Tnounais Eleitorais.

§ 3' - Se, ao fina1 da campanha, os balanços contábeis registrarem sobras de
recursos financeiros, deve ser declarada na prestação de contas e pennanecer.í
depositada em conta bancária aberta especialmente para esta finalidade até o fim
do prazo de impugnação.

§ .... - Após julgada todas as prestações as sobras referidas nesse artigo serão
entregues ao partido.

Dos Crimes Eleitorais

Art. 80 - Constitui crime eleitoral;

I - doar direta ou indiretamente a partido ou coligação ou candidato recurso de
valor superior fixado pela agremiação partidária para aplicação em campanha
eleitoral. Pena - detenção de dois meses a um ano e multa de valor igual ao
excesso verificado;

11 - gastar recursos acima do valor fixado pelo respectivo Partido para aplicação
em campanha eleitoral. Pena - detenção de dois m.e~es a um ano e multa de valor
igual ao do excesso verificado;

1lI - promover; no dia da eleição, qualquer forma de coação tendente a influir na
vontade do eleitor. Pena - detenção de um a três meses;

IV - divulgar fato que sabe inveridico, distorcer ou manipular informações
relativas a partido, coligação ou candidato com objetivo de influir na vontade do
eleitor inclusive através de instrumentos de telecomunicações ou distribuição de
boletins ou panfletos anônimos ou apócrifos. Pena - detenção de dois meses a um
ano com pagamento de 120 a ISO dias-multa, agravada se o crime é cometido
pela imprensa, rádio ou televisão;

v - depredar, inutilizar, manchar outidores, retábulos e outros tipos de
propaganda. Pena· detenção de lJ!lI a três meses e multa do equivalente a valor
do prejuizo material causado.

§ I' - Consideram-se recursos financeiros para os fins deste artigo;

I - quantia em dinheiro;

11 - titulo representativo de valor mobiliário;

III - qualquer mercadoria ou bens que tenham valor econômico ou de difusão de
propaganda;

IV - o pagamento seja de salários i terceiros ou de quaisquer despesas relativas
às hipóteses previstas neste artigo.

§ 2· • Aplicam-se as penas previstas no inciso II ao presidente, gerente, diretor,
administrador ou equivalente responsável por pessoa jurídica da qual se originem
os recursos destinados a partidos, coligações ou a candidato em valores acima
dos previstos nesta Lei.

§ 3' - O candidato, se responsável pelo CriE., ••;.; sujeito às penas indicadas
neste artigo e á cassação do registro de sua candidatura, mas, se já eleito,
observar-se-á o disposto no § I' do artigo 53 da Constituição Federal.

§ 4' - Se a divulgação de fatos ou distorções de informações mencionada no
inciso V deste artigo, forem promovidas. por organizações ilegais, seja com
transmissoras radiofônicas ou televisionadaS a pena ali estipulada será em dobro,
com pena de detenção de um a seis meses para os seus responsáveis.

Art. 81 - À pessoa jurídica da qual se originar recurso superior aos limites
estabelecidos nesta Lei, será aplicada multa de valor igual ao excesso verificado.
Parállrafo único· O valor da multa pode ser aumentado até dez vezes, se o juiz
considerar que, em virtude da situação econômica' da infratora, é ineficaz a
cominada neste artigo.

Art. 82 - O Tribunal Superior Eleitoral baixará instruções para o cumprimento
desta lei, mas antes da publicação das mesmas ouvirá, em audiência pública, os
delegados de partidos que poderão questionar, para decisão do seu plenário,
quaisquer dispositivos previstos para as mesmas no prazo de cinco dias.

Parágrafo único - Resolvidos pelo plenário do Tribunal Superior Eleitoral as
questões levantadas pelos delegados de partidos politicos, o que se fará até dez
dias da audiência pública mencionada serão as instruções publicadas no órgão
oficial e através de oficio encaminhados à presídênci& de cada urna das
agremiações partidárias.

Art. 83 - No caso de utilização do processamento elelrônico na 'l'0taçàO, de
acordo com a Lei n· 6996, de 7 de junho de 1992, o Tribunal Superi~ Eleitoral
baixará instruções adaptando as disposições desta Lei ao novo sistema, na forma
do artigo anterior.

Art. 84 - Ficam revogadas as leis n· 8214, de 24 dejulbo de 1991 e n' 8713, de
30 de setembro de 1993 e a lei S682, de 21 de julho de 1971.

Art. 8S - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação revogadas' as
disposições em contrário.

Sala das Sessões, em ~de agosto de 1995·

I
Aj
/
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JUSTIFICATIVA

o presente Projeto é fruto do trabalho da Subcomissio da
Comissão de Reforma Eleitoral e teve como relator o Depurado Boniíiicio de
Andrada não tendo a matéria o andamento final, mas a nosso ver, cootém a
maior parte do consenso daquele Órgào técnico. O projeto tem em vista
disciplinar as eleições mwticipais de 1996 e se baseia. de wn modo geraL nas
dirernzes e mesm", em mwtos textos das ultimas leis eleitorais que presumam
eleições do ano passado e da antenor. na disputa das prefeituras das divenas
localidades do Pais. O projeto. de acordo com o texto constitucional. procum
assel,'lIral' aoS partidos. de wn modo geral o respeito às normas cSllllUtáriu
partidárias e só na falta delas é que dispõe normalÍvamente. No projeto as
Convenções. de acordo com o partido. indicam os candidatos, mas se propõe.
denll'O de wna visão liberal.. que o numero deles seja maior, para~
uma participação ampla das lideranças e daqueles que têm vocação política na
comwtidade. Também, a proposição acima se preocupa com as gallII\lÍU dos
eleitores no dia do pleito. de modo que não possam ser molestldos por
representantes da Jusnça Eleitoral e mesmo por agentes da polícia. como
infelizmente. tem ocorrido em OUll'OS pleitos. Na hipótese de conflitos pessoais.
o eleitor sem convocado pela autondaae para comlJar~~~r :la órlZào comnctentc
lIés dias depOIS das eleições. Também cria-se a \..olDlssao Imerpamoaria que
passa a ser o órgão de assessoria do Juiz Eleitoral sobretuto em matérias
ligadas ao pleito 00 tocante a transpones. fiscalização. propaganda e outras
providênCIas administrativas. Mantem os dispositivos da lei anterior. na capital
!' nos mwticipios com mais de 200 lDIi eleitores para que se faça a apumçào
logo após as eleições pela própria Mesa de votação que atuou no dia
do pleito. Também dá garantias aos partidos políticos para qne as suas sedes
11Io sejam visitadas ou invadidas por representantes da Justiça Eleitoral ou
mesmo por agentes policiais. no dia do pleito, e veda o uso de ClIIIlÜetU com
dlsticos em filvor de partidos ou de candidato.

Procura a proposição instituir uma cédula mais fiiCll paIll o
"eleitor cuja técnica, aliás, no último pleito, em parte, foi UIlli2ada a eéduIa na
primeiIa coluna terá os nomes dos postos ou dos cargos eletivos e depnis em
duas colunas possuirá lugar para para o eleitor escrever oIllime on t1IÍllImD do
candidato, como ocorreu no último pleito em relação às eleições proporcionais.

Essa técnica já ÜtiIizada no Brasil em outras eieições é a
melhor porqne o eleitor de IlÍVCI intelectual inferior tem mais làçi]jdade paIll

escrever, deseDhar t1IÍllImDs e nomes do qne ler,' porqne a leitura exige uma
cczta ahstraçào e em lista de mais de cinco nomes encontrará dificuldade paIll

locaIiDr o de sua Prefen!ncia.
Também o texto mantém os hônus mas procura fi1ciliIar a

sua utilização e cria as JIIDtaS de Verifieação de gastos eleitorais, na comarca
ou na zona eleitoral.. presidida pelo Juiz Eleitoral a qual será composta desta
antoridade e judiciária mais 4 pessoas idôneas. afàstadas de política partidária,
com práticana área de contabilidade, a serem escolhidas depois de uma efetiva
audiCneia dos partidos políticos por parte da antoridade judiciária. Esta
comissào terá assim, o papel de verificar os gastos e aprov.i-Ias ou 11Io,
mcmrinbmrfo.os depois ao Tribunal Regional Eleitoral. É qne será impossível
lIIl Tribunal Regional EIeitorallà= a verificação, o exame e o julgamento das
COI1taS e1eitoIais em todos as municípios. Hoje, por exemplo em Minas Gerais e
SIo Paulo há elevado número de municipalidades o que, praticamente iria
acumular por demais o ôrgio judicial eleitoral regional.

Daí é qne se propõe uma Resolução conjunta do Tribunal
Superior Eleitoral com o Tribunal de CIIDtaS da União para qne nos Estados, e
mesmo nos municípios, se possa dar esse atendimento, essa assistência, esse
assessoramento à JustiçaEIeitoraL

No tocante à propaganda eleitoral. mantém-se as linhas da
lei das últimas e1eiçilcs tranferindo.se o prohlema para entendimentos por meio
da Comisdo l'nlerpanidária

.Mantém-se também as proibiçilcs de utilização de edificias
e bens ptiblicos. SIo reiteradas nos tClCtos as infrações indicadas nas últimas
leis ~ as crimes e1eitoIais por elas previstos ·com os respectivos processos
antenonnente estabelecidos mas procurando-se o respeito mais efetivo às
cláusulas da Constiluição Federal.

Outra inovação que consideramos de importância é no
tocante às Resoluções passam agora a obedecer wna nova sistemática de
elahoraçào. O Tn1llmal Superior Eleitoral ames de publicar as resoluções
convoca os delegados dos partidos e fornece aos mesmos cópia do texto do
respectivo projeto. Os delegados poderão apresentar as suas observações e só
depois do plenário do Trihunal Superior Eleitoral examiná-Ias é que essas
Resoluções serão publicadas. encaminhando-se também as direções partidárias
o respectivo docwnento.

O Projeto acima. ponanto. visa manter as nonnas legais de
OUll'OS pleitos. mas de acordo com a experiência das eleições. busca as
alterações necessárias para melhor adaptaçào à nossa realidade política visando
o fonaIecimento da democracia.

Brasilia. .a de lf1"Io de 1995

Deputado Matheus Schmidt

NOTA: No ante-projeto esm sendo inll'Oduzido o neologismo "outidor" e
"oundores" para substituir a palavra inglesa "oUl-door" utilizada na lei anterior
o que é ilegal e atenta contra o texto constituCIOnal ( art. 13 da Constituição
Federal).

"Ll:v'SLI.ÇI.O Cil~J. A!.~ ....:.~" PELA
COORDENAÇAo DE ESTUDOS LEGISLATlVOS-C.Dr'

República Federanva ào Brasil

CONSTITUiÇÃO
1988

TtrL1.D 11
Dos DlIlI:rros E GAIlAImAS FUNDAMENTAIS

c.\PIl1.'LO III

DA NACIOllALIDAOE

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

An. 13. A língua ponugucSo1 c o Idioma oficial <1.1 Rep1iblica Federali\'ll do Brasil.
§ 1.. 5,10 símbolos da Rcpublica FedcralÍ\'. do Brasil. bandeira. o hino. as

armas c o selo naclonms.
. . § 2." Os Estados. o D,SlrUO Fedcral c os Municípios poderio ler simbolos

propnos.

CAPlruto V

Dos PARTIDOS POLiTICOS

Ar1. 17. É Ii\Te a c~ação,. fusão, incorporação e ~~1inção de panidos políticos. res.
guardados a ~rama n.clOltll. o regIme democratlco, o pluripanidarismo. os direi
tos fundamenta's da pessoa huntaltl e observados os seguimes preceitos:

I - caráter nacional;

11- proibição de recebimemo de recursos financeiros de entidade 011g~
estrangeiros ou de subordinação a esles:

IlI- prestação de contas à Justiça Eleitoral:
IV - funcionamenl~ parlamentar de acordo com a lei.
§ 1.0 É assegurada aos panidos políticos autonomia para definir sua estrutura

imema. organização e funcionamento. de\'endo.seus eslalUlos estabelecer nonnas de
fidelidade e disciplina panidãnas.

§ 2.° Os panidos' polílicos. aplis adquirirem personalidade jurídica. na fonoa
da lei .civil. registrarão seus estatuloS no Tribunal Supenor Eleilóral.

§ 3.0 '0s panidos políticos lêm direilO a recursos do fundo panidário e acesso
gratuíto ~o rádio e à tçl""isão. na fonoa da lei.

. § 4.° É vedada ~ utilização pelos panidos polfticos de organizaçio paramilitar.
• ••• : ••••••• J ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••• ; ••••••••••••••••••••••••
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Tf.. Lu IV

DA ORGASI7...\Ç.\() DOS POm:RF.S

.............................-- .
CAPiTUl.O I .

Do PODER LEGISLATIVO

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

SEÇÃO V

Dos DEPUTADOS E DOS SENADORES

Art. ~3. Os Dcpulados e Senadores sã> invioláveis por suas opinillcs. pelavJas e VOlOS.

§ I.· Desde a e.pedição do diploma. os membros do Congresso Nacional nIo
poderilo ser presos. sal\'O em nagrante de crime inafiançável. nem processados crimi
nalmenle sem prévia licença de sua Casa.

§ 2.· O indeferimento do pedido de licença ou a ausência de deliberlçio sus
pende a prescrição enquanto durar o mandato.

§ 3.· No caso de flagrante de crime inafiançável. os autos serIo remetidos,
dentro de \inte e quatro horas. à Casa respectiva, para que. pelo VOlO secreto da
,:.'im'~ de seus membros. resolva sobrea prisã> eautorize. ou nllo, a formaçIo de cuJpa.

§ 4,· Os Deputados e Senadores serilo submetidos ajulgament~ perante o Su-
premo Tribunal Federal. •

§ S.· Os Depulados e Senadores não serão obrigados a testemunhar ~re in
formações recebidas ou prestadas em razão do exercicio do mandato•.nem sobre u
pessoas que lhes confiaram ou deles receberam informações.

§ 6.· A incorporação às Forças Armadas de Ocpulados e Senadores. embora !Di
Iilares e ainda que em tcmpo de guerra. dependerá dc pré\ia licença da ClI!a respeeliVa.

I 7.' As imunidades de Deputados ou Senadores subsistirilo durante o estado
de sitio. 56 podendo ser suspensas mediante o voto de dois terços dos membros da
Casa respectiva. nos casos de atos. praticados fora do recinlo do Congresso. que se
jam incompatíveis com a ..xeeuçio da medida.

LEI N" 4.737. DE 15 DE JULHO DE 1965

(Texto consolidado)

Inslit~.o Cóclllo Eleitoral•

.................................................................._- .

PARTE TERCEIRA
DO ALISTAMENTO

riTuLol
D. Qualificação, Inscrição

................................._- .

.CAPíTULO 11
Da TrallJ!.,incl.

Art. 55. Em caso de mu~ança de domicíliot cabe ao eleitor requerer ~ 'Juiz
do IIOYO domicflio sua transfertneia. juntando o tftulo anlerior.' . .

I I' A transferineia só ser' admitida satisfeitas as seluintes exiltnclu:'
1- entrada do requerimento no Canório Eleitoral do novo domiellio att 100<-) dias anta da data da eleiçfo;
D- trallJCOfrincia de pelo menos I (um) ano da inscriçio primitiva;
m- resi&ncia mlnima de 3 (trts) meses no novo domicflio. aleitada. pela aatari.

.... fII/IeIaI .. Jl'DYada por oalrlllllMloI ellllriDCtD.... (")

I 2' O disposto ftOI incisol 11 e 11I do pa"'gralo anterior não se aplica quando
• tratar de transferineia de titulo eleitoral de servidor público ci\il. militar. aut'rquico.
ou di membro de sua ramma. por 'motivo -d~ remoção ou transferência.

PARTE QUARTA
DAS ELEIÇÓES

TiTuLO I
Do SÚI,ma El,iloral

Art. 94. O reJislro pede ser promovido por OelegadC\ d~ p"rtirtn ê"IJ~!'riZ3dc

d documento aUléntico. inclUSIVe Iclegrama. de quem responda pela direção parti
d6ria c sempre com assinatura reconhecIda por tabelião.

I I' O requerimento de regimo deverá ser instruído:
1- com a cópia aUlénlica da ata da Convenção que houver feilo a escolha do

cudidalo. a qUII dever' ser conferida com o original na Secretaria do Tribunal ou
80 Canório Eleitoral:

11- com 3utorizaçio do candid.:lto. em documento com a assinatura reconhecida
por labelião;

11I- com certidão forneCIda pelo Cartório Eleitoral da Zona de inscrição. em
que conste que o reg15trando e eleitor:

IV - com prova de filiação partIdária. sah'o para os candidatos a 'Presidente e
Vice-Presidente. Senador e rapecth'o suplente. Gonrnadore Vice-Governador. PreCeito
e Vlet·Prereilo; (")

V- com lolhacorrida lorneclda peloscartórios competentes. para que se verifique
se o candidato está no gozo dos direllos políticos (arts. 132. 11I. e 135 da Constituição
Federal); (")

VI- com declaração de bens. de que constem a origem e as mUlações patri·
moniais.

t Z' A autorização do candidalo pode ser dirigida diretamenle ao órg'o ou
luiz competente para o registro.

PARTE QUINTA
DlSPOSIÇÓES VÁRIA~

TiTULO r"
Das Garantias Eltitorais

••••••••••••••••••• J .

Art. Z36. Nenhuma autorIdade poderá. desde 5 (cinco) dias anles e atl! 48 (qua.
renta e oito) horas depOiS do encerramento da eleição. prender ou deter qualquer
eleitor. salvo em flaBrante delito ou em vinude de sentença criminal condenatória
por crime inafiançável. ou. aind~. por desrespeito a salvo-conduto.

t I' Os membros das Mesas Receptoras e os Fiscais de panido. durante o exer.
eicio de suas funções. nio poderão ser deiidos ou presos. salvo o caso de flagrante
delito: da mesma larantia gozarão os candidatos desde 15 (quinze) dias antes da
eleiçio.

'I 1" Ocorrendo qualquer prisio. o preso será imediatamente c'o'nd~do • pre.
sença do Juiz competente. que. se verificar i ilegalidade dà deteriçfo. a ie~~xar'
e promove'" a responsabilidade do coalor. ., .
.... ' .. ~."., ,. .

TÍTULO IV ,
Disposiçõts Ptna~

CAPiTULO i
Disppsiçõts Prtlimin'!res

CAPíTULO 11
Dos Crimts Eleitorais

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

Art. 311. Prlticar ou permitír Omembro da Mesa Receptora que' seja praticada
,qualquer irrellJlaridade que determine a anulação de volaçio. salvo no caso do ano
1311:

PelIll- detençlo att seis meses ou pagamento de 90 a 120 dias.multa.
Art. JlI. Votar em Seçfo Eleitoral em que oio est' inscrilo. salyO nos casos

upressamente preVÍ$tOl. e permifir o Presidenle da Mesa Receptora que o voto seI'';
admitido: •

PtIl8- detençfo ah! um mh ou pasamento de 5 a 15 "diu.multa:para o eleitor
e de 20 a 30 dias-multa para o Presidente da Mesa.

Art. 3U. Violar 011 tentar \iolar o sigilo do voto:
I'eaa - cletençfo att dois anOl.

Art. 313. Deixaro Juiz e os membros da Junta de expedir o boletim de apuraçio
ialecIiatamente após a"uraçio de cada uma e antes de passar! subseqüente. sob
~uer pretexto e ainda que dIJpensada a expedição pelos Fiscais. DelegadOl ou
Fl/ldidatel plesentes:
: ....- papmento de 90 a 120 dias-multa.

........0 lIaIc:e. Nu Seções Eleitorais em que se proceder! conlagem pela
Mesa Receptora, incorreria Da mesma pena o Presidente e 05 Medrios que Dão
IZpedlrem imediatamente o respectivo boletim.
. .

.Art. 313. ~ivulgar. na propaganda. latos que sabe Inverídicos. em relaçfo a
panidos ou candidatos e capazes de exercer influêneia sobre o eleitorado:

Pena - detençfo de dois meses a um ano nu pagamento de 120 a ISO dias.multa.
. Parqrar~ único. A pena t agravada se o crime é cometido pela imprensa

r'dlO o.u televisio. •

Art. 334. Caluniar a1luém. na propaganda eleitoral, ou visando a fins de propa.
pnda. imputando-llJe falsamenle fato definido como crime: " "
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Peaa- delençlo de seis meseS a dois anos e pagamento de 10 a 40 dias·mulla.
'1' Nas mesmas penas incorre quem, sabendo falsa a impulaçio, a propala

ou divulga.
I r A prova da v;d-ad~d~ratoimputado exclui o crime. mas não é admitida:
1"..- ~.':. ccn5tituinâ:) o fato im.putado 'C~lli~ ..1.. <.lçãu l,ávdua. U ofendidu nau

'foi condenado por sentença irrecorrívcl:
11- se o Cato é imputado ao Presidente da Republica ou chefe de governo USlr3n·

..;ro:
lU - !l:C do crime imputado. embora em ação pública. u ofendido roi absolVido

por senlença irrecomvel.
Ar!. 325. Difamar alguém, na propaganda eleitoral. ou VISando a lins de propu,

pnda, imputando·lhe falO ofensivo il sua reputação: .. .
rena - delenção de três meses a um ano c pagamento de 5 a 30 dias·multa.
l'Iráp'afo único. A exceção da verdade sonlcnle s. admite se o ofendido 'e

6laçionirio público c a ofensa é relaliva ao exercício de suas funçães.
Art. 3:16. Injuriar alguém. na propaganda eleitora!, ou visando a fins d•.prupa·

poda.ofendendo-Ihe I dignidade ou o decoro:
Pua - delençlo alé seis meses ou pagamento de 30 a 60 dias·multa.
t I' O Juiz pode deixar de aplicar a pena:
1_ se o ofendido, de (orml reprovável. provocou diretamente a injúria: •

U - no caso de retorsio imediata, que consista em oulra injúria.
1:- Se a injúria consiste em violência ou vias de fato. que. por sua natureza

ou meio emprepdot se considerem aviltantes:
Ptll. - detenção de três meses a um ano e pagamenlo de 5 a 20 dias~mulla.

111m dp pcnas correspondentes. violencia prevista no C6digo Penal.
"". 327. As penas cominadas nos ans. 324. 325 c 326 aumentam·.. de um

terço, se qualquer dos crimes é comelido:
1_ conlra o Presidente da República ou chefe de governo estrangeiro:
11_ contra funcionário público. em razão de suas funções:
m- nl presença de virias pessoas, ou por meio que facilite a divulgação da

ofe.... '
a ••••••••• ~••••••••••••••••••• - •••••••-.-- ••• -.- •• ;- •• -. -- .----.- •••••••••••••• - •• - •••• 'li ••••

Art. J47. ReCllSllr alguém cumprimento ou obediência a diligencias, ordens ou
iastruç6es da Justiça Eleitoral ou oporembaraços à sua execução:

reu- delençlo de Ir•• meses a um ano e pagamento de 10 a 20 dias·multa•
.............................- _-_ -_ _ __ _.- .

CAPiTULO 111
Do Processo tius IlJfrtl<'út!~

An. 355. As infrações penois defimdas neste C6digo são de açlo pública.

LEI N" 5.682. DE 21 DE JULHO DE 1971

(Texto consoiidado)

Lei OrJ!ànic8 dos Parlidos PolíllcD5.

TITULO IV
Dos Órgúos das Partidos

. CAPiTULO"
Das Convtnçõts t dos Dirttórios dos Partidos

Art.. .59. Para os Estados onde não houver Diretório Regional organizado. a
Comissio ExecutivlI. do Direlório Nacional designará uma Comissio Provisória. consli·
to{da de 7 (sete) membros. presidida por um deles. indicado no ato de designação.
que se incumbirá. com a compeléncia de Diretório e de Comissão Executiva Regional.
de organizar e dirigir, dentro de !lO (noventa) dias. o Convenção Regional. . "

I 1· Onde não houver Diretório Municipal organizado. a Comiuão ExeCutiva
Regionll designari uma Comissão Provis6ria de 5 (cinco) membros. eleitore. do
Município, sendo 11m deles o Presidente. a qual se incumbirá de orzanizar·e dirigir
a ConvençAo. denlro de 60 (sessenta) dias, c exercerá as atribuições de I!lirelório
e de ComiNO Executiva locais. .. •I. •

t 1.' Quando for dissolvido o Diretório Nacional ou Regional, seri' niarcada
ConvençAo para, denlro de 60 (se55enta) dias, eleger o novo órgia. Nesse' ~rlodo.
diriJiri o pattido uma Comissão Provisória. com poderes re~lrilol "prepiraçió'da
Convençlo. . ''3' Na hipólese do parágrafo anlerior, se faltlr menos de Ultl ano pa.... o
término de mandalo no órgão dissolvido, a Comissão Provisória o complellri.' Nesse
CUO, deveri ler o mesmo número de membros fixado para o Oirétóíio, represen·
lando-K as <:Quenles panidãrias na proporção verificada na Convenção'. :

........................................._ : ......•....;•.•.•.•. ,.p••••...•, -.•.

LEI N! 8.906, DE 4 DE JULHO DE 199~

Di.p6e sobre o Emtuto da Adyocacl.
e. Ordem do. Advo••do. do Br••nIOABI.

........................- - __ .

.~ .••..•._•• _...•..•. _•...••.••_•.•....... 4............•••••4···· •..•.••••••.•••••••••

LEI N' 6.996, DE 7 DE JUNHO DE 1982

DIIp6e sobre. UIUIuçio de proceuall1eDIO elclrónÍCD de dados DOIltrriçOl eleitorais

• di.-lras proridladol. . ....................................-_ __ .

. - -_ _ .

LEI N! 8.214, DE 24 DE JULHO DE 1991

Estabelece norma. para a realizaçlo
cru eleiçMs municipais de 3 de outubro de
1992 f! dá outras provjd~ncja•.

...- ............-.. -_ ...................
_._ .. __ - ....................- -.- _ -_ -.

LEI N° 8.713, DE 30 DE SETEMBRO DE 1993

Estabelece nomw.spara as eleiç&:s
de 3 de outubro de 1994.

LEI N' 7.454, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1985

AlI<" dl.sflOlltl'o da Lei.' 4.737, deIS t1eJ.lbode 1965, e di 0II11'01,..mdbd&

O Presidente da Repdblica
faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a secuinte Lei:

Art. l' Nas eleições para Governador de Estado, Vice·Governador, Senador, Deputado
Federal. Depurado Estadual. Prefeito. Vicc·Pref~iloe Vereador. o candidalo deve0 esurfiliado
10 plrtidp pelo qual ili concorrer at~ 6 (seis) meses da data do pJeito,

..........--_ _ .

PROJETO DE LEI N° 837, DE 1995
(Do Sr. Itamar Serpa)

Cria a "bolsa de craques" para estImulo da prática

de esportes por crianças e adolescentel:l.

(As COMISSÕES DE EDUCAçAO, CULTURA E DESPORTO, DE

FINlINCl\S E TRIBUTAçJ[O (ART. 54), E DE CONSTITUIçJ[O

E JUSTIÇA E DE REDAÇJ'iO (ART. 54) _ ART. 24, II)

O Congresso Nacional decrela:

Art. 18 Fica criada a "bolsa de craques'" destinada a estimular a

prílica de esportes por crianças e adolescentes.
Art. 2' O Ministério da Educação c do Deoporto fixará

anualmente o número de bolsas e seu vaJor.

Art. 3° A "bolsa de craques" poderá ser concedida para

manutenção da criança ou adolCSCCllte em estágio em clubes de esportes.
Parágrafo Ú1ÚCO. O Mi1ÚSlério da Educação e do Desporto firmari

convênios com 05 clu~ interessados em participar do projeto "bolsa de craques".

Art. 48 A5 despesas decorrenles da presente lei correrio por conta

das dotações orçamcntáriB5d~~ il ~iSlenci.ao atleta em formação.

,Art. 5' O Poder Executivo rcgularnentarã esta lei no prazo de
sessenta dias a con~de sua vigência.
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An. 'P Revogam.se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

É tarefa do Poder Público fomentar as práticas desponivas por
pane das crianças e adolescentes, despertando vocações e descobrindo talentos. Estes
devem ser estimulados desde cedo. a fim de evitar que sejam desperdiçados potenciais por

falta de apoio.

Recentemente, em audiência na Comissio de Educaçio, Cultura e

Despono, o Ministro Edson Arantes do Nascimento mostrava preocupaçio em melhorar o
desempenho do Brasil nas competições esportívas ínternacionaís. salientando que há

necessidade de tempo para preparação de atletas competitivos plll'l., por exemplo, uma
Olimpíada.

A conce.uio de bolsas de estudos ê lida como algo natural.. Este

entendimento nio logrou se consolidar no que toca ao espane. Com o objetivo de iniciar

essa prática, apresentamos à consideraçio dos' ilustres pares no Congresso Nacional o
presente projeto. contando com seu apoio.

Sala das Sessões, emHde l';Y.ltde 1995.

~
PROJETO DE LEI N° 839, DE 1995

(Do Sr. Severino Cavalcanti)

pro!be, em todo o território nacional, a venda de
brinquedos em forma de Armas e dá outras providê!!

elas.

(APEN5E-5E N) PROJETO DE LEI N9 275, DE 1995)

Art. 1° - Fica proibida • venda de brinquedos, em todo O llIIIitório
nacional, que tenha forma 011 seme1haDça com _leve 011 pesadas.

Art. 2" - O descumprimento desta lei implicará na aplicaçJo de
multa ao infrator, correspondente • 500 (quinhentas) vezea o va10r do produto
vendido.

Parágrafo Único - Em cuo de reiDcid&Icia, O infraUJr respoaderá
\lC!lalmeate. na forma da~ em ~gor.

Art. 3° - Esta lei será re&UllllJCllltada pelo Poder ExccuIiw 110

prazo de 60 (seucnta) dias, • coomr de sua pubIicaçIo.

Art. 4° - Esta lei entrará em viaor na daIa de .. pubIicaçIo,
revopdas .. diIposiçClea em contririo.

JVSTIFICATIVA

Há, hoje, em todo'o mundo, a consciência de que o brinquedo em
forma de arma, leve ou pesada, é altamente danoso à formarão da criança.

No Brasil, a preocupação do legislador com a questão vem
ganhando força, através de movimentos de conscientização da sociedade,
sobretudo, da ação educativa e esclarecedora de estudiosos de Psicologia, que
apontam a nefasia influência do brinquedo em forma de arma sobre a
imal1Íl1acão infantil.

Dois fatores vêm se repetindo com freqüência, nas maiores
cidades do País: o assallllIlte que usa revólver de brinquedo, com características
idênticas à do verdadeiro, e menores que, empolgados pela experiências com
brinquedos que imitam armas, atiram em colegas e amigos, provocando
verdadeiras tragédias.

Não há dúvida que esses fatos ocorrem porque há o estimulo desse
tipo de brinquedo, o qual, além de produzir efeito profundamente negativos na
formação da criança, tem se m6strado na prática, como um risco pennanente à
segurança dos cidadãos.

A Assembléia LegislatiVll"do Estado de Pernambuco já aprovou
projeto de lei do nobre deputado Manoel Ferreira, que prolbe a venda de
brinquedos em forma de armas naquele Estado.

Certamente não faltará à indústria de brinquedos imaginação para
a confecção e produção de outros objetos que atendam à curiosidade e
satisfação das crianças brasileiras.

Se todos desejamos um futuro melhor para o nosso País, temos
que começar pela proteção à criança, como o faz o presente projeto de lei.

Sala das Sessões, 2$de agosto de 1995.

Deputado sEvfâfif-k

PROJETO DE LEI N° 840, DE 1995
(Do Sr. Cunha Bueno)

Dispõe sobre os tItulos de capitalização e dá outras

prov idências.

(APEN5E-5E llD PROJETO DE LEI N9 116, DE 1995)

O CONGRESSO NACIONl\L decreta:

Art. 1 Q 05 titulas de capitalização
são norninat~vos e serào preenchidos, no momento da
comerc~alização, com os dados necessários à
identificaçào e localização do subscritor, além das
informações relativas à identificação do titulo.

Parâgrafo único Os titulas de
capi talização não poderão ter prazo de vigência
inferior a 5 (cinco) anos e valor total inferior a
(um) salário minimo.

Art. 2 o O recebimento dos prêmios e o
pagamento do produto dos sorteios e dos resgates- serão
realizados no mesmo local da comercialização do titulo
ou, à opção do subscritor, em outro local por este
indicado, onde a sociedade emissora do titulo possua
dependência.

Art. 3 o A ",oeiedade de capitali zação
está obrigada a esclarecer ampla e claramente- o
subscritor do titulo de capitalização quanto à :forma,

condições e locais de resgate e do pagamento do
produto dos sorteios, e das demais características e
condições do título.

Art. 40
A sociedade de capitalizaçAo

deve manter registro atualizado de cada titulo emitido
e comercializado, contendo a.lém das in~ç/be
própri~s do titulo, o nome e endereço comp os o
subscr1.tor. t"\ J
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Assim, torna-se ma~e que oportuno a
regulament-açào do setor de capitalizaçào, tendo em.
vista à preservação da poupança popular,' sobretudo
neste m<.Jmento de instabilidade por que passa o st!tor
finanG:f!iro do pais.''fi1ifi(H ,- ~ ""

JUSTIFICATIVA
O ':nercado je titules de .;a!ntali~At;ào,

reaulado atraves do :'ecret'J-Lei n° 261, de 1967, foi
:.nvadido nos últlmos anos por diversos "arretnedos lt de
titulas, ~laborados nos lim~tes c~nzentos pêrm~tidos

pela Erág~~ regulamentação ~m V'lgor, ~riunda do
Conselho Nac;.cnal de Seguros privâtlos e da
S'uper~ntendêncJ.a d.e Seguros Pr~vados. desvil:tuando
totaJ.mente ',s pr~nciplos e IJb1eti~/os desse tipo de
investlrnento. .

Ha z:ealidade ,) titulo de ':Apitalizaçào nada
mais 4 .jo que uma poupança programada, de longo prazo,
vnda " :'ndi~J'iduo subscritor desse titulo se compromete
"l :azer ::.nvest.:.rr.er.tcs ;nensa~s, por vár~os anos, ao
final jaz' qua;.s ~erà a sUa 1ispOS1Ção quantia
slgn~.f::'::a.tlva, para sua. :lvre '.ltllização. Para
incentlvar 3. fidelidade do investldor no titulo, posto
que é de lonqo prazo, e, t\\ais do que 1.5S0, permitir
que alguns fêliza.rdos a.ntecJ.pem essa poupança
programada de longo pr&zo, agregou-se ao titulo de
capitaliza.ção o "sottêio l

', que é um bolo formado
per1cdicamente com p8.rte das contribuições mensais de
todos os subscr1toees, bolo esse sorteado também
perICldicamente ent-tê os mesmos.

O sortel.o, custeado pelo sub.scritar, é,
portanto, apenas um instrumento acessório do titulo
que atrai lnV'~!ltidores e faz com que se mantenham.
fiéis aos inl{f!stimentos que contrataram.

Art. S<l A notificação a.o subscritor do
titulo de capltalização quitado, suspenso ou .:aduco
·por inadimplência no pagamento do prêmio, sobre seu
direito de resgate ou sobre o sorte~o no qual tenha
sido contemplado, deve ser fel ta pela soc:.edade de
capitalização por escrito, atraves de carta reglstrada
ou ::elegrama ~xpedido para o endereço lndlcado no
titulo ou, se for o caso, para o que houver sido
posteriormente comunicado pelo subscri tar.

Parágrafo ünico - Cabe ao subscrltor do
ti tulo de capl talização informar â socledade emissora
do tltulo quaisquer mudanças nos seus dados
cadastrais, inclusive endereço.

Art. 6c Após 90 (noventa) dias da
comunicação de que tx:ata o art. 5° d.esta Lei, sem que
o 5ubscrltor ::ia titulo tenha se rnanlfestado, a
sociedade de capl talizaçào deverá publ1.car, no prazo
de 15 lqulnze) dias, edital especiflCo em ::ornal .:le
grande clrculaçào da praça para a qual f 01 endereçada
a notificação, :la qual conste o nome do subscr~tor, a
série e o número do titulo.

Art. 7
C

OS valores correspondentes às
parcelas capitalizadas, relativas aos titulas
liquida.dos, suspensos ou caducos por inadimplência, e
aos sorteios realizados e não' reclamados pelo
subscritor do titulo contemplado" não poderão, sob
qualquer pretexto, ser apropriadas pela sociedade de
capita.lizaçao.

Parágrafo único Decorridos cinco
anos sem que o subscritor do titulo de capitalização
reclame, junto à socieda.de emissora, os valores de que
trata este artigo, deverão estes ser destinados a
entidade beneficente em situação regular, devidamente
constituida, a mAis de dez anos, na forma da

. leqislaçl.o em vigor e que nlo mantenha qualquer
vinculo, direto oU" indireto, com a. sociedade de

cap~t~lizaçào emissora do titulo ou seus
adm1nlstradores e conselhe~ros, assim como seus
parentes até o segundo grau, consangülneos ou não.

Art. 8°
data da Sua publicação.

Art. 9"
contrário.

Esta Lei entra em vigor na

Revoqam-se as di~~ões em

DECRE~'O-LEI N9 261 - DE 28 DI:
nVi:P.EII\O DI: 1967

Dispõe sobre· as sociedades de capita
li~clo e dá outras providências.

O Presidente da República, usandll
das atribuiçõas que lhe confere o ar
tigo 9.9• § 2.9, do Ato Institucional nu.
mero 4. de 7 de dezembro de 1966, de·
creta:

Art. 1.9 TOdas as operações das so·
cleds.des de capitalização tica.m subo~'

dinlll:las às disposições do presente
Decreto-lei.

Pnrilgrafo \inico. Consideram-se sO
cledacles de capitallz,lÇão as que tive
rem por objetivo fornecer ao publico
da acOrdo com planos aprovados péll>
aov~rno Federal, a constituição l!,e
um capital mlnlmo perfeltal1lentt de.
terminado em cada plano. e pa~l) em
meeda corrente em um prazo máximO
indicado no mesmo plano.. pessoa.
que possuir um titulo. sagundo cláu
sulas e regras aprovadas t menCiona
das no próprio titulo.

Art. :a.9 O ContrOle do Estado se
exercerâ pelos órgll.óI referidos neste
Decreto·lel. nl> inttrbn dos portado
res de tltulos de capitalização, e obje
tivando:

1 - Promonr, a expansão do mer
cado de capitalização e propiciar as
condições tl~raclonall necessária.l! .à

"LEG'SLA("AO CITADA AliE\.A;)A PEL.6.
COOROENA~!.= C:: ESTUOO$ LEGISL.6.T1VOS-eePI"

sua integraçào no prograsso economl
.co e social do Pais.

II - Ptômovér o aperfeiçoamento do
sistema de capitalização e das socle.
dades que néle operam.

m - Preservar a Uquldez e a sol
véncla das sociedadas de capltalzaçáo.

IV - Coordenar a ppUtlca de capi
talização com a polltica de investi
mentos do aov~rno Pederal, observa
dos os critérios estabelecidos para as
poUticas monetiria. credltfcle. e f!.s
ce.!, bem como as caracteristicas a que
devem obedecer as aplicaç6es de co
bert1l!'a das reservas técnicas.

Art. 3.9 Pica Instituldo o Sistema
Nacional de Capltallzaçt,O. regulado
pelo prellé1J1!:e Decreto-Iel e constitui.
do:

I - Do Conselho Nacional de Se.
guros Privados (CNSPl.

II - Da· Superintendência de Segu
ros Privados (SUSEP). .

III - Das sociedades autorizadas a
operar em capitalização.

§ 1.9 Compete prlvativament'''.}.t.
CNSP fixar as diretrizes e norm~
polltlca de capltallzaç~o e regula.men.
tar aos operações das sociedades do ra
mo. relativamente às quais exercerá
atribuições Idênticas às estabelecldu
para as sociedades de seguros•. nos se
guintes Incisos do art. 32 do Decreto
lei n.9 ~3. de 21 de novembro de 1966;
I. lI. m, IV, V, VI. IX, X, XI, XII.
XIII.

§ 2.9 A SUSEP é o órgão executor
da polltlca de capltallzaç~o traçada

.pelo CNSP. cabendo-lhe fiscalizar a
constituição. organização. funciona
mento e :>peroçõeb das sociedades do'
ramo. relatlvamante às quais exercer'
atribuições Idênticas às estabelecidas
para as sociedades de segur06, nas se
gUintes allneas do art. 36 do Decreto
lei n.9 73. de 21 de novembro de 1966:
11), bl._cl, (1). h, O.
. Art. 4.9 As sociadades de capitaliza.
ção estio sujeitas a disposições Idên
ticas às estabelecidas nos seguintes aJ:
tgos do Decreto-Lei n.9 ~3. dé 21 de
novembro de 1966. e., quando fOr o
caso. seus inclsos';--aUneb e parâgrafos:
79, 25 a 31. 74 a ~7, 8., 87 a 111. 113.
114. 118 a 121. ,

Art. 5.9 O prasente DecI'1!to-Lel ~ntra
em vigor na d.ata de lua publlcaçio.

Art. 8.9 Revogam-se o Decreto nlÍ
mero :12.456. de 10 de fevereiro de
1933. os artilOll 147 e 1SO do Decreto
Lei n9 73. de 21 de novembro de 1966.
e as demais disposições em contrário.

Brasllia. 28 d~ fevereiro de 1967;
1469 da Independência e 799 da Repú
blica.

H. CASTEL1.O :BIAJlco
Octamo Bulh6u
Paulo EWdio Martinl
Roberto CampOS
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PROJETO DE LEI N° 841, DE 1995
(Do Sr. Vic Pires Franco)

Dispõe sobre a multa a ser aplicada à empresa de transporte
aéreo em caao de emissão de bilhete de passagem em númerO

superior i capacidade d.a aeronave destacada para o reapact!

vo trecho de viagem.

(As COMISSOES DE DEFESA DO CONSllMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINQ

RIAS I DE VIAçAo E TRANSPORTE; E DE CONSTITUIçAo E JUSTIÇA

E DE REDAçAo(ART.54), ART. 24, II)

CONGRESSO NACIONAL OECRETA:

Art. 11:1 - A empre88 de transporte aéreo de passa

geiros qua emitir e conr irmar bilhete de passBgum em número sup.!

rior à capacidade da allran.VII destacada para determinado trecho

de viagelll, ficari abrigada 8 pagar 80 pa!l81!glliro prejudicado por

tal prática, muI t. no valor correspondante ao do bilhete de pa.!,

sagam portada paIo mltzrno, mantidas todas as responsabilidades c,2,

minadas .lioa artigos 230 e 231 da Lei na 7.565, da 19 de dezembro

di 1986, o Código Brasileiro do AeronButicB.

§ 12 ... Para efeitos deste a.r

tigo r ocorre dolo ou culpa. grave Cjuando o tran!.

portador ou seus prepostos querem o resultado au

assumem o ri!lco de produzi-lo."

O "over-booking", uma vez configurado I nlo deixa

dúvida quanta ao dolo da empresa aerlila, que deliberadamente a,!!.

sume o rieco de pr.judicar a alguns doa seus clientes, que del

xam de embarcar, acarretando transtorno. muitslS das vezes irr.!!,

paráveis aqueles que S9 dispõem a rBcorrrer ao transporte aa

reo pela urgência e rapidez no deelocamento.

A legislação atual prlllSCrl!lV8 que com a emissão e

confirmaçio do bilhete de passagem celebra-s8 Bntre as partes

o contrato de transporte aitrRo, independentemlnta da forma de

pagamento co mO!lmo. O nlo embarque por iniciativa do transpor

tador se conatitui em inadimplincia contratual, pa!lsivel, no

mínimo, dR multa, conforme pretende o presente projeto de 'tei.

A fixaçlo do valor correspondente paaeagem

portada pilo pasaag.iro prejudicado i mínima, faca aOB

transtornos decorrentes do nlo embarquI.

§ único - A multa de que trata o caput deete art.!,

go devlrá eBr paga ao paaaageiro prljudicado, im.diataml!!.

te ainda no balela di embarquI da Impreaa transpo#adora,

na forma de crédito aéroo um ablrto.

Art. 2" _ Esta lei entra em vigor na data

sua publicaçlo.

Art. 3Q - Revogam-se todas aa disposições

contrário.

JUSTlFICACAO

d.

om

O art. 22, ineila I,. d. Conatituiçio r.dlral r!,

elrva i Unil~ a eompatlncie priv·ativ. para llgislar sobre

dirlito ••ronáutico, o qü. noe r ••peIdou para apreslntar I.!.

ta propaeiçlo, que ·esplremos, reclblrá plane aceit.çio de.

ta Casa.

S.la do so••ao•• om ,13 ~ 4qam,}; 199,.

r ?-,
PIRES fR(NC~

Ultimamente as empresas brasileiras de tran15po.!:.

te aéreo eetão !UI notabilizando na prática reiterada da VII!!.

da de bilhetes de paseagam em número superior à capacidade

da8 aeronav&ls destacadas para' determinados trlchos, na elllPo!.

rança da qUI alguns dos passageiros nlio compareçam ao emba50

que.

Em dlcorrência destl fato, cada vez mais se to!,

na comum a conriguração do "ovltr-booking", dlnominaçlo dada

na linguagem aeronáutica BO mom&lnto em que cOlrlpareclm ao

balclo de embarque todos oa passageiros habiIi tadeB e, por

ablSoluta falta de espaço fIBico, alguns dletl. acabanl nlo

viajando, m.lSmo com bilhete em mio.

o Codigo Brasileiro de Aeronáutica não prevê qual

quer puniçio para esta pritica. Apenas nos artigos 230 I 231

trata das responsabilidades decorrentes do contrato de trans

portl!il aéreo de passageiros, para brandamente lançer sobre

conta do transportador os danoe decorrentes de antecipaçlo, a

traso ou interrupção da viagem. Entretanto, o legisladcr rase.::.

vou no artigo 248 do citado diploma legal a vontade de puniçio

mai!! severa ao transportador, quando Bste agir dolosamente ou

com culpa grava:

"Art. 248 - Os limites de i!!,

dBnização, previstos neste capítulo, não se 'apll:,

cam se for pro'vado que o dano resultou de dolo

ou culpa grave do transportador ou de seus pre

postos.

"LEG1SUÇi.o CITA0. 4NEXAD. ~EU
COORDENAÇ.lO DE ESTUDO' LEGISUTlVOloC.Dr'

CONSTITUIÇÃO
1988

TITuLo 10

DA O1llwnzAÇÃo DO EsTADO

CAPlnn.o 11

DA UNIÃO

,,/

ArL U.C~privativamelIte. UniIo lcIiJIar 1Obre:
I-direitocivil, comcn:ial, peIlI1, proceauaI, clellOnI, qrário, marilimo, 1eI\,.

DáuIico, CIpKial e do lIlIbIJbo;

11 - deIIpropriaçIo;
J1J - rcquiliçOes civis e militares, em caso de iminente perigo e em tempO de

guerra;
IV -águas, euerPa. infonnátiça, telecomunicaçlles e radioditlillo;

V - serviço postal;
VI - sistema lIIOIIl:lÚiO ede medidas, lItulos epmdias dos metaiS;

VII - poJltica de cRdito. cAmbio. Il:guJOI euansferéncia de valores;
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VIII - col'flérclo exterior e ínterestadual;
IX - díretrizes da polítíl:a nacional de tmnspones;
X - regíme dos portos, navegaçio lacustre, nuvíal, marltíma, aérea e aeroes

pacíaI;
XI - tninsíto e transporte;

............................................................................................................................. '1' ••••••

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

AVIAÇÃ() COMERCIAL
(CODIGO BRASILEIRO DO AR)

DEe1tE1'o.LE1 M.- 32 - DE Ii DI NOVW"O DE I'"

INSTITUI O CODIGO BRASILEIRO DO AR li)

'I'h11Lo J - INTIlOooçAo
,- , - ' ..

'JtnJIA) VI - DOS SERVIÇOS AtREos
_ -: .

CAPITULO fII - DA RÉSPONSABILlDADE CONTRATUAL (I)

;\rt. 97 - O transportador mponde por qualquer duo rwultante de làdente
Rladonado com a aeronave em YOO ou na supertlcle. a le1I bordo ou ,m operaçlo de
embarque ou desembarque. que causar a morte ou ledo corporal do pusa.iro,
Silvo culpa deste. sem culpabilidade do transport'dor ou de _ prepoltos.

Paráarafo':único - No trallSPO'lC aratuito. a responsabilidade dependerá de
prova. a carlo da vitima ou de seus benelic:iirioI, de cIoIo ou de culpe do !ranÍJi«
lador ou de seus prepostos, ressalvado o direito. indenizaçlo do sepro contratado
sem excluslo do pas....iro Ilfatuito.

Art. 98 - O transportador responde pelo dano resulta.te de destruiçlo. perda
OU avaria da balaeem despachada ou de carla, 110& acidentes ocorridos durante o
transporte aéreo.

Art. 99 - O transporte árco para os deitOl do artílO pncedente. COIIIpre
mde o perlodo durante o qual a ba,.m ou carp • aehamii sob a JU&rda do
transportad«. em Mr6d_. a bocdo de MtOIIaYe 011 em qua\qller outro III..r.

Art•. 100 - O lrallSJlOfte aéreo nIo abran. transporte terrestre ou aqu'tico
,..Iizado fora do aerádrOlllO.

Parápafo \Í1Ilc:O - Se lia aecuçlo do contrato do transporte aéreo for ae·
catado transporte terrestre. marftilllO ou nllyial para o carre"lDeIlto. entrela ou
N1deaçlo, presume·se. ocorrido o dano durante o transporte a&eo. saJyo p_a em
UlIItrlrio.

"Arl. 101 - O 'ransportador responde pelo dano resullante de antecipaçlo ou
alraso do traJlSpCWle aéRO do passa.iro. da balaaem ou da c''1a, salvo cua de
força maior inclusive os impostos pela seprança do Yllo, cabendo-lhe a p_a de tal
circullstlncla.

Parálrafo único - A responsabilidade do transportador prevista lICIte arti,o,
.ri limitada. em se tratando de pas"'eeiro, pelo mbimo de 10'l'0 do nlor dos
Pftjulzos p_adoc. e nos demais casos, pelo mbimo de lO"'" do valor respectiYo da
balaeem ou ca'1a transportada." (Dcc:reto-Iei n.- 234. art. 15.)

Art. 102 :.- Se a via,em sofrer interrupçlo em aeroporto de escala por tempo
superiur a seis hora•. qualquer que seja o motivo. o transponador é obriJado. ,
instlncia do pusa.iro, a faze-lo reembarcar illCOlltinenti para o destino pelo meio
mais ripido possIYCI e que ofereça idlntico ou melhor aeniço. conendo por conta do
transportad«COIltraruàl.ocIos os lutos inclusive OI de hospeda.m, decorrentes de
ilIlerrupçlo••m prejulzo das responsabilidades estabelecidu no artiJO anterior.

Art. 103 - No transporte de p&ua.il'05, salvo se for convencionada indeni·
zaçlo maís alta. a responsabilidade do transportador por qualquer dano resultante
de morte ou lesIo corporal de pusa.iro será limitada por pessoa•• importlnc:ia
correspondente a 200 (duzentu) vezes o maior saUrio-mfnimo yi.nte no Pais.

i 1.° - No transporte de carla ou balaeem. salyo COIlyençlo entre u partes.
a responsabililiade do transportado:- -: Umita' quantia calculada por quilo, • boc
de 1/3 (um terço) do maior salirio-mlnimo yilente no Pais.

I 2.° - Quan.o • balaeem e objetOl que o passaeeiro coascnar sob a sua
auarda. a respon...bilidade do transportador 11I0 eaceder' de 4 (quatro) _ o
maior salário-mlnimo Yi.nte no Pais.

An. 11M - O transportador responde perante OI tripulalltes da aeronave e
demais empre..doc que Mia yiajarem a seu se"iço. ou pera1tte OI respectivOl
benefiriirios, aos mesmos caSOl, scJUndo o mamo critério e sob o mesmo reJiaM de
prantiu estabeleddas com relaçlo ao pusa,eUv. por lima mdellizaçlo de liIIIite
!&ual a que lhes seria deYida se pauqeinJ& baaa deduzido o va10r da ittdeai&açlo
que recebe..., ou que teriam direito a receber pela Jealslaçlo de acidentes do
trabalho.

An. lOS - SIo nulas u c:liuslllu tendentes a ea_rar de respoasabilidade o
transportador ou a estabeleccr limite iIIferior ao fixado neste C6dito.

Parálrafo \Ín\c:o - Eua nulidade nlo acarreta a anulaçlo do contrato do
transporte respectivo.

Art. 106 - Quando o duo resultar de cIoIo do transpottadM ou de _
prepoatoi;, neahum efeito lCrIo os artÍJOS deste C6dilO, que excluam ou atenUCll'l a
mponsabilidade. (Decreto-lei n.- 234. an. 16.)

.... " .

PROJETO DE LEI N° 842, DE 1995
(Do Sr. Vic Pires Franco)

Dispõe sobre a proibição de venda de cigarro e de

todas aS formas de produtos deri.vados de tabaco

para menores de 18 (dezoito) anos de idade •

(As COMISSÕES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAH!LIA, E DB

CONSTITUlçAO E JUSTIÇA B DE REOAçAO - ART. 24. lI)

CONGRESSO NACIONAL DECRETA:

Art. 112 - t proibidas vencia de cigarr.o e de toda!! asoutrae

formas de produto!!! dlirivadolt d. tabaco,. para menores de 18

(dozei to) ano e de idade .. "

Art. 2Q .- A inob15ervAnciB do die-po!lto no artigo 'li!!.

terior constitui crime da açia pública incondicionada, passível

dB pena de detenção de sais me158!1' 8 doie anDa, B mul ta.

Art. 3Q - Aplica-sll 80 crime definido nesta L9i De

normas gerais da Parte Geral do Cãdigo Penal D, quanto ao proce.!,

80 as' pertinente!! ao Código de Proc.s8o Penal.

Art. 4Q - Esta Lei entra em vigor na data da sua p.!:!.

blicação.

Art. 512 - Revogam-so todas ss disposições am co!!,

t.rário.

A Lai nQ 8.069, de 13 de julho de 1990, quo dispOB

sobre o estatuto da Criança B do Adolescente, proíbe a venda de

determinados produtos a criançse e adolescentes. Dentre aqueles

alecando!'! no art. 81 do citado diploma legal, destacam-fUI armas,

munições, explosivos, bebidas alcoólicas, produtos que possam

causar dependAncia flaica ou psíquica, rogos, revistas e public.!

ções de ·cunho pornograrico, bilhetes lotéricoe e equivalontoa.

Estranhamente aquela Lai não declinou, de form. cl,!

ra, - a proibiç~o da venda a crianças e adolescentes de cigarro

rumo de rolo, charuto e correlatos, que sào tio malõficos à saQ

de dos seus usuarios quanto o são todos 08 produtos constantos

da lista.

A proposta em tela visa dificultar o acesso de men.e,

ras de 18 (dezoi to) anos a prática do tabagismo, pula simploB

proibiçao da venda de cigarros e produtos afins as crianç8B o .!

dolascentes.

Espero que esta Casa acolha Bsta auge!Stio,aprovando-

-a, sem demora, para que a nossa juventude posse ser protegida

dos males do tabagismo.

Sala de sessões,

JUSTIrICAÇÃO

-Comprovadamente a utilização do tabaco, soja em forma

de cigarro, cachimbo, charuto, rapã, cigarro de palha ou fumo d.

rolo, e extremamente prejudicial li saúde. nio somente daquele que

faz u!30 direto do, produto I como também daqueles quo involuntaria ...

mente soflrem eom a poluição causada pelo lancamento de fumaça no

ambiente que compartilham com o fumants
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estimativa é de que hoje no 8rasil cerca de 10a

150 mil pessoa8 morrem precocemente vitimada8 por doenças doce,!.

rentae ou agravadas pela prática do tabagü,mo. As caueaa dll15888

óbitos são: doenças coron8rias, como o infarto B a angina; doe.!!

çBe pulmonares, como a broquite 01'00108, efi.!Suma e o câncer, o..!.

16m de Dutr8s doençae comuns noe fumantes, como as rínof8l'ing!

tem, catarros B rouquidi5es crônicaB, gOl!ltrito, úlceras de oat.2,

mago e duodeno.

A parcela 8!Specializadll em tabagismo dontl'e 08 pro

f1ss10n818 de saúde é unânime em afirmar quo o risco de óbito

entre fumantes cresce na razão inverlSl!I da idade em que 88 com.!!,

çou a fumar B na razão direta da quantidade de cigarros rum.!,

dos. Ou seja, quanto mais cedo 2111 começar o vício do fumo, maior

ií o risco de óbito prematuro.-

Em outras palavra8, vale dizer que a criança B

adolescente são muito mais "enlliveis 80S mal.ficios do tabagi.!,

mo. As criançlll!l sucumbem muito maia racilmente à poluiçio do ci

garra. Bofrll'" fraqul!lnte8 infecçO... r.spiretririas COllO consequi.!i

cia. Aa .atatiaticaa comproval'lt que os filhoa de pai a furnantslS,

confinada,. IIllt ambi.,ntes poluídos, sorrsrJI muito maia ho.spitaliza

çi5ea por problemas pulmonares, tais como bonquits, bronquiCllic.e,

aame, peneuflIloni8, e broncopneumonia, do que oe de paia 010 f..!:!,

mentiu!. Em projeção, podemos untender o que ocorre com Ile cria!!.

çaa qUII fazem uso direto do fumo.

"LE(;'SL~ÇI.O CnAOI. f,J;EVoOI. PELt.
COORDEN.lçlO DE ESTUDOS LEGISLt.'T1VOS.c.Ol"

LEI N~ 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990 (*)

Djjp~ 50b" o Estatuto da Criança ~ do Adoltsctnte. ~ dó ou·
tras providlncias.

o Presidente da República:
Faço saber que o Conaresso Nacional decreta e eu sanciono a seluinte Lei:

LIVRO I
PARTE GERAL

TITULO III
DA PREVENÇÃO

• CAPITULO 11
DA PREVENÇÃO ESPECIAL

ScçIoll
Doe Produtos e serviços

An. 81. ti proibida a venda 1 criança ou ao adoJescente de:
[ - annu, munições e explosivos;
11 - bebldu alcoólicas;
1II - produto< cujo< componentes possam causar depen_ flsica ou pskjuica

ainda que por utiIizoçlo indevida;
IV - fop de estampido e de anillcio, .....0 lQueles que pelo seu redU2ido pc

_1I;jom iDcIpua de provocar quaIqurr daIlo flsico em caso de utiIizaçIo indevida;
V- _ e publicaçlles a que alude o ano 78;
VI- bIIbetes lotúicoI e equivalenta.

................................................................... ,. .

PROJETO DE LEI N° 847, DE 1995
(Do Sr. Ildemar Kusseler)

Dispõe sobre.a destinação dos produtos e subprodutos
florestais e dos equipamentos relacionados às infr~

ções à legislação florestal apreendidos pela fiscal!
zação do IBAMA e órgãos conveniados.

(As COMISSÕES DE TRABALHO,. DE ADMINISTRAçAO E SERVI
ÇO POBLICO; DE DEFESA DO ~ONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E
MINORIAS; E DE CONSTITUlçAO E JUSTIÇA E DE REDAçAO

(ART. 54) - ART. 24, 11)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° Os bens apreendidos pela fiscalização do lBAMA e dos
órgios conveniados, por ato administrativo. serão destinados:

I . 50 % á venda, na modalidade de leilão;

11 - 50 % à doação aos órgãos e entidades da Administraç10
Pública Federal, Estadual e Municipal e às Instituiçõos de caráter privado e de interesse
socia1, sem fins lucrativos.

§ 1° No alienações previstas nos incisos I e 11 deste artigo

obodocodo, no que couber, o diSJlO"lO na Lei nO 8.666, de 21 de junho de 1993 e 10
Docroto n" 21.981 de 19 de outubro de 1932, com as modificações introduzidu pelo
Decreto nO 22.427, de 1° de fevereiro de 1933.

§ 2° Os bens a que se refere este artigo são os produtos e

subprodutos florestais e os aparelhos e equipamentos referentes às infrações à legislaçio

florestal, desde que nio utilizados em prática de contravenção peual e não pertencentes a
terceiros.

§ 3° No alienações previstas nos incisos I e 11 deste artigo somente
ocorreria após decisão final proferida em processo administrativo regular. .

Art. 2° O leilão poderá ser cometido a leiloeiro oficial ou a servidor
designado pela Administração. devendo OCOrrer na Superintendência Estadual do IBAMA
onde se encontra depositado o produto.

Art. 3° Todo o bem a ser leiloado será previamente avaliado pela
Administração para fixação do preço minimo de arrematação.

Art. 4° O leilão administrativo será precedido de divulgaç10 por
edital a ser afixado na sede da Superintendência Estadual do IBAMA ou do órgio
convenente e publicado no jornal de maior circulação da cidade onde ocorrerá o leilão.

§ 1° A divulgação deverá ocorrer num prazo mínimo de 15

(quinze) dias antes da realização do leilio.

§ 2° O edital conterá, no preâmbulo, o número de ordem em série
anual, o nome do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais

Renováveis - IBAMA e o da respectiva Superintend~a, a finalidade do leilio, a menção
de que será regido,pela Lei n° 8.666193, o local, o dia e bora, indicando ainda o seguinte:

I - o objeto do leilão, em descrição sucinta e clara;

11 - as condições de pagamento;

m. as condições para participação do leilão;

N - os eritmM para o julgamento;

V-as sanções para o caso de inadimplemento;

VI • O local e o borário em que serão fornecidos os elementos,
informações e esclarecimentos relativos ao leilão;

vn -o prazo para a retirada dos bens arrematados;

. VIII - outras indicações especificas ou peculiares do leillo.

§ 3° Os bens destinados a leilão serão distribuídos em lotes, por
e$pécies e quantidades.

Art. 5° Os bens arrematados serão pagos à vista e, após a
usinatura da respectiva ata lavrada no local do leilão, serão imediatamente~ 10

arrematante. .
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§ 1° Caso haja pagamento de sinal, este deverá estar estabelecido

110 edital, em percentual nunca inferior a 5% (cinco por cento) do valor total do bem.

§ 2° O adquirente fica obrigado a realizar o pagamento do restante

do valor do bem arrematado, no prazn estipulado no edital de convocaçio, sob pena de

perder, em favnr da Administração, o valor já recolhido, sem prejuízo da aplicação das

demais penalidades cabiveis.

Art. 6° Correrá por conta do adquirente o pagamento de tributos

federais, estaduais e municipais que resultarem da alienação dos bens apreendidos, bem

como as despesas de armazenamento, processamento, embalagem e transpone após o

recebimento previsto no art. 5°.

Art. 7" As imponâncias arrecadadas com a alienaçio seria

recolhidas em qualquér agência dos bancos autorizados, através do Documento Único de

Arrecadação - DUA, sob o Código 4127: Alienação de Produtos ApreendidoslFlora.

Art. 8° Na nomeação de fiel depositário dos bens apreendidos será
dada preferência a órgãos ou entidades públicas federais, estaduais ou municipais.

Parágrafo único. Após o leilão, o órgão ou entidade depositária

fará jus á remuneração de I (JOio (dez por cento) da receita líquida do bem alienado, que se
encontrava sob sua guarda, a qual será creditada em conta corrente por ela indicada.

Art. 9" É vedado ao infrator que teve os bens apreendidos
participar do processo licitatório.

Art. lO. Para participar do leilão o interessado, pessoa fisica ou
juridica, deverá preencher os seguintes requisitos:

I - não apresentar nenhuma pendência' junto ao IBAMA e demais

orgaos da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal que tratem de

licenciamento ou fiscalização de atividades potencialmente degradadoras do meio ambiente;

II - apresentar prova de regularidade para com Fazenda Federal,

Estadual e Municipal dn domicilío ou sede do .lícitante, ou outra equivalent~tia forma da
lei;

m-apresentar prov~ deJeglíláÍidade relativa á SegUridade Social,
demonstrando situação regular no cumpriméni';·d~; encargos sociais instituídos por lei.

.. Arr: lI. A doação a que se refere o inciso IIdQ art. 1° desta lei

será desti~.a9api"ferencialmente à construção de moradia parfarnilías carentes, aos
prograrruis de apoio à criança e ao adolecente e de combate á fom. à miséria.

Art.12. O IBAMA, através de suas Supc 'tendências ou órgãos

conveniados, deverá comunicar à Secretaria-Executiva do o~ Comunidade

Solidária, criado pelo Decreto n° 1.366, de 12 de janeiro de 1!l95,rolíre a disponibilidade

de produtos para doação, ficando o Programa~~o de indicar as errtidades, cujos

propósitos se adequem aos objetivos relaciolJldos no art. II desta Lei.

. Art:ü O Termo de Doação acompanha ~.~e dos
produtos doadosdâ origem até o destino, inclusive durante as etanas.deindumiali7M".in nll

benelíci~ento.

Art. 14. Os órgãos OU entidades que vierem a ser beDeficiIdas COlIl

a doação de produtos pelo IBAMA ficarlo responsáveis pelos custos de lrIIIsporte,

industrializaçlo ou beneficiamento e dos tnõutos que porventura incicIirem aobre OI

referidos bens.

Art. I S. O percentual de doação previsto 110 inciso U, do art. 1°

desta lei, poderá ser excedido por autorizlçlo<lll Presidente do IBAMA ou,

automaticamente, quando os custos administrativos para a execuçio do leillo forem iguais

~u Superiores ao valor avaliado dos bens a serem leilosdos.

Art. 16. Os adquirentes de produtos fIorestIis, através das

alienações previstas nesta lei, ficam isentos da reposiçio l1oresta1 detenninlda pela Lei nO
4.771/65 e regularnentsda pela Portarl8 do IBAMA nO 441189.

Art. 17. Esta lei entra em vigor na data de sua pubIicaçIo

Art. 18. Revogam-se as disposições em contrúio.

JUSTIFICAÇÃO

A extração ilegal de produtos florestais constituí um problema

ambiental enfrentado cotidianamente pelos órgaos responsáveis pela proteçlo de nO....

florestas. Muitas são as causas que contribuem para este estado de coisas. Pouco

investimento govemarnental no setor e a ainda incipiente conscienlizaçio sobre a

imponâncía da preservação de nossos recursos ambientais são algumas delu.

Impedir a devastação de nossas florestas e incentivar a exploraçio
racional dos recursos florestais é preocupação que, sem dúVida, deve freqüentar nosso
cotidiano parlamentar. Gostariamos, contudo, de abordar outra questio que nos causa
igual &preensio. Trata-se da demora na destinaçio dos produtos florestais apreeDdidos.

Este tipo de material deteriora-se com o tempo, principa1meDte devido às inIdequadu
condições de llr1IIlIZeDI8em a que, geralmente, são submentidos. O aproveitamenlO da

madeira ji retirada impediria que maiores prejuízos ocorreuem 10 nosso \*fÚIIÔlIiO
florestal, uma vez que contribuiria para suprir a demanda, diminuindo, wim, a preIIIo

sobre os recursos in natIITa.

Muitas vezes os produtos 110restais aio estio disponíveis por
estarem relacíonados a contravenções penais, caso em que aguardam decisIo judicial.
Outras vezes, 110 etnanto, a decisão de lhes proporcíonar destino é dada apenas em

processo administrativo. Neste último caso restaria apenas a definiçio das regras para a .

alienaçio dos produtos.

Com o objetivo de definir estas regras é que submetemDI à

apréciação desta Casa proposição que sugere duas formas de alienaçio de !lue o governo
deve se utilizar para tranferir os bens apreendidos. Trata-se do leilão, realizado sob regras

que impeçam a arrematação por individuas ou empresas com pendências fisçais,

previdenciárias e ambientais, e da doação, que dve atender, sobretudo, a imensa demanda

por moradia popular, além de outros programas de cunho social.

Diante do exposto, esperamos contar com o apoio dos nobres

Colegas para vermos aprovada a presente proposiçãO.

Sal.a das Sessões, 'orn ~3 de "rio de 1995 .

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PEU
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEG'SUTlVOS-c:.OI"

LEI N! 8.666. DE 21 DE JUNHO DE 1993

R....I.m.ol. o .rt. "7, meiH XXI. da
Coo.liluiç6o Faderal. io.lilui lIorm•• para
lieil.çiJ... coolr.lo. da Admmiatraçfo Pú
blica • d. oul..s providllleia•.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono

a seguinte lei:
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Art. 2.· Para o exerclclo dos dlreltos decorrentes de seus reliStros no IBAMA.
u peuou flslcas ou jurldlcU 010 enquWadq no Decreto n. 9'1.628 (I), de 10
de abril de 1989, que consumoun acima ~ 12.000 (dote mil) metro! cúbicos de
maWrIa.prlma fiorestal anuais: ficam obrlladas a compor seu abastecimento de
maWrIa·prlma, obedecido o seill!nte cronocrama:

CAPÍTULO I

Das Disposições Gerais

Seçáo I

Dos Principias

Art. 1~ Esta lei estabelece normas gerais sobre licitaÇÕes e
contratos administrativos pertinentes a obras, serviços inclusi.
ve de publicidade, compras, alienações e locaÇÕes no A~bito dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Mu·
nicípios.

DECRETO N. 2L981 - DE 19 DE OUTUBRD D. 1932. .

-=-tO 119 l.lii,.)!' 12 D& JDDm llI: 15'" .

............ o ...... eo-wodI: SllIdIIIIá a IM
_.udF·

o ru:5IIJDl'II: IM.IIIrI'WucA.__ "1IlbIçGeo..,1Ie ca.IIa o .......
IaciIoIIV e vr. ela CooIliIDlçfo, e o............ 2", ........ MedIiIa ......... rf' 113.'" I' de·
J-Imde 1995,

DECRETA:

An. 1· O Pro_eomaoidode SoIidfrII. _ • ..-do",-,_
porobjolo_ u IÇlleICO_1IlJ vollldu .... o__da..,:da do IlOIIaIIc:Ioqoo
~ do meioo .... pro.... IUU~ _ .. em eIpOCÍII, o c:om1loie l f..... e •

Puqnro dnico. _ lleOÇIo prefetellCial Da impJementaçlo do I'mpwu •
lÇlleI~ nu .... de aIimelllIçIo • nulriçlo. l!n'içoI urilInoo. doIenvolvimolllO nnL
poçIo do emprelO e renda, dor!,"" do dlreilDle JlIOIDOÇID lOCiaI. '

An. 1:' O Procnma leIi um COIII01bo, com finalídldo COIlIUItiva, m",cndo:

1" pelOl Minislros do EslJdo:

I) Clef. da Casa Civil da PresidencIa da RiplIbüca;

b) da AIricuU.... do Abut<cimento. da Reforma Acrma:

Regula a profiulJ.o de leiloeiro no territ610 da Reptlblic/J

O Chefe do Governo Provisório da República dos Estados Unidos
do Brasil, na conformidade do art. 1.0 do decreto n. 19.398, de 11
de novembro de f930, decreta:

ArUgo único. Fica aprovado o regulamento da profi85fio de lei
loeiro no território da .República, que a este acompanha e vai assinado
pelo .ministra de Estado dos Negócios do Trabalho Indústria e Co
mércl?; revogad.as a. disposições em contrário. '

RIO de Ja~elro, 19 de outubro de 195'2 111.0 da Independência e
H.o da Repúb1Jca. '

GmruLlo VARGAS.

Joaquim Pedro SO!goQ.o Filho.
<ftwaldp Aranha.

RelJulamento a que 18 refere o decreto n. 21. 981, de 19 de
outubro de 1932

CAPITULO I

DOS LElLOEllIOS

Art. 1.0 A profissão de leiloeiro será exercida mediante matricula
concedida 'pelas Juntas Comerciais, ilo Distrito Federal, dos Estados e
'Território do Acre, de acordo com as di~posições deste regulamento,

DEGIIBTO :'\. :?:? ,127 - ,,,: I IJC I"C\1';I\I;\l1II I"; IU:I:;

Modifica di.,posições do "eaulmncllto <Ju l"'u(issão ,lc leilu
ei,,", apruvlUÚJ peLo decreto li. :?I.US1, de 19 dc uutubro
d,,1n:!.

O Chefe tio UO\'Ol'no PrOViSUI'10 da Ilellublica tios Estatlu.
Unidos tio I:l"a~il, na conformldude tlu ""l. I", tio tlecreLo nu
mero 19.:;\1H, tio 11 de novembro tle 1930, c atelldemlo ao
que reqUt'rerUlll leiloeiros lias :':;.IJHL31~ uus j~stadus do PUl'â
e do /l10 de Juneiro, a Liga <.lo Cun,crcJO tli: Plllrolloii" neste
último E~lnl1o. 11l'1n como os pOl'tl·jl'O~ .10' aUUilOl'I!):' da ,(11:0:
tif;.a local uo Di:trilo Federal, l'e:-:-ulvlJ IlIutllficõll', no _,l'l.'gUlil_

mcnto tia pl'olissão de leiloeiro, anexo ao UCCl'eto n. ~LutU,
d~ lU de u'ltubro de 1932, os .\l'ligas ,} val'a~l'at'o~ udlant~
mencionados, dando-lhes a l'eda~ão :-oeguwll' • ,'uyogadas as
dibposlçües elll contrário:

Al'L. G.D U leiloeiro, 1!1'lltld IH~ hãtnlJl::u.1o devidamente
perante us Juntas Comerr:" ·'ira oltrll;atl'J, metliante tles
pacho lias :}1rsmas Jl1ntn!=. a !Il'i'~lal' fiança. (,'111 dinhr.iro nU
em apo!il:I":O; da Divida [l,'lh! .:.'. Frd ll l"ll. qlW :-tl.'l'à recolhuja.
nu Di ... lr:ltl J",'ul!l'al. ao T{'~uul'(1 :~:.Jr.:I()l1al 1'. nu~ Estado:: ,~

Tel'I'JlIIJ'lll .In .\L'l'P. ÚS DI'11'(;3Ci'l~ Fl:'t'ul:,.\trandl'ga:5 (JU Co
11'tllrl:i:' ff,(j('J',l1s. () va!(ir' de:'!':! It:lll~a ...1'l'Ü, no DÜ:ilI'Jlu
Fedo'l·al. ,i<' lU :1\lIO~OOO ". nos E;latl(l; I' 1'e''I"'lOI'iu tio .\cre.
o qUl' i 111' ill'lIlll'adu pelas rl':,pl'ct.i\'as Junlas 1.:uJUcrciilis.

Ari. HI. COllll)!'le nos l!'iIO('il'US p"'''iico:" pessoal Il pri
vllliv811wntl', a \·Pl1tl~l. r'lD pl'lbli~o lflilão, IIl'Bll'o de suali l)l'n
[..H'iil$ cn~m;{ ou fth'a tJe5sa~, de IUUII dl' qUt~, llOi' autorização
de S~'l1S UúIlO~. forem l'ncal'rcgmlo~, fai:: como moveis, imo
veis, merendorIas, ute-nsilios, semoventes e demais efeitos. e
n da IJrmc;; movl!is e imo\'Í'i~ prj'lt't1t:t'ntcs ás massas falíua:i
ou liquidantes, quando não gravados com "ipotéca.

CÓDIGO FLORESTAL

LEI N,o un, DE 15 DE SETEMBRO DE 1965
Inltltul O no..o C6d1p F10rntal

Art. 1.· - As fiorestas existentes no território n&cIonal e as demala for
mas de velletaçio, reconhecidas de utU1dade às terras que revcatem, do
beIlII de Interesse comum a todos Da habitantes do PafI, exercelldo-Ie a.
d1reItoe de propriedade, com as Um1taçOos que a lell1slaçio em pra\ e Npe
dalmente cota le1 estabelecem.

Parilrafo únfco - As aç6es ou omlsllles contrárl&l às d1spoa1~deite
Cdd1Io na utlJ1zaçlo e exploraçio das florestas sio consideradas UIO noc1vo
da propriedade (art. 302, XI li, do Códlro de ProceMO C1Yl1).

Art. Z•• - Conslderoun·se de preservaçio permanente, pelo só efeito dei
ta Lei, u fiorestas e demais formas de vegetaçio natural I1tuadaa (1):

.) ao lonllo dos rios ou de qualquer curso d'água desde O l8U n1Yal
mais alto em faixa maflinal cuja larcur. minlma seja:

1) de SO (trlntal metro.~ pera os cursos d'água de men.. de 10 (des)
metroa do lari\1ra;

21 d. 50 (cinqüenta) metral para a. cursos d'á;ua que tellbam ds
10 (dez) li 50 (c1nqilentR) metral d. tareura;

31 de 100 (temI metrol para .. CurlOI d'áilla que tellbam de 50 (c1n
qüenta) a 200 (duzento.l metrol ds larcura;

41 de 200 (duzentos) metroa para OI curllOll d'água que tenllam de 200
(duzento.l a fIOO (se1Icentoe) metrol de weura;

5) de 500 (qulnhento.l metroo para Da cursos d"i\18 que tenham lar
pra I11perlor a fIOO (1e1Icen1ol) metroa;

~ da 1I!Do& & dada )lI1& 1M n.' 7_'.

11) ao redor das lacoas, lallDa ou reHrvatóriol d'ái\18 naturall ou
artItIc1a1a;

oI nas nucentel, ainda que Intorm1tentel e nllll chamado. -o1boI-,
d'ái\18", qualquer que seja a lua sttuaçio toPOlll'áttca. num ralo !JIInImo
do 50 (c1nqüental metrol de larcura;

_ da 11ln••~ )lI1& 1M .... 7_'.

dI no topo.de mOlTlM, montàl, montanh88 e lIerras;

el nu enclIlItu ou partos destas, com dec1lvidade auporlor a 411", equi
yalente li lOO~ na lInlla de maior dee11ve;
..................................................................................1. .

MlNISTtRIO DO INTERIOR

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS

PORTARIA N. «1 - DE 9 DE AGOSTO DE 1989

O Presidente do Instituto Brasileiro do Melo Ambiente e dos Recursos Natu·
rals Renováveis, no uso daa atrlbulçOos que lhes lia conferidas pela Lei n.
7.735 (I), de 22 de fevereiro de 1989, publicada no "DlI.r1o Oficial" da Un110 de
23 de fevereiro de 1989, resolve:

Art. 1: As possou flatcu ou Jurldlcu que explorem, utll1zem, transformem,
ou consumoun matérla-prlma florestal, ficam obrllladu 11 repollçlo fiorestal com
as esl*:1es florestais adequadas e técnleu lilviculturala que lllrantam maior
produtividade ao objetivo do empreendlmmto e cuja produçlo seja no minlmo
equivalente ao aeu consumo.
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Ano

IIl8ll
lQllO
1881
1m
1m
1884
1m

40
50
80.
70
80
80

100

Eis porque esperamos contar com o apoio dos nobres Pares a este
projeto de lei comprometido com a prnteçia 10 traDolhador.

Art. 3,' A repoaiçlo florestal utabeleclda no artlIo 1.'. Ieri. ca1CuJada aobra
a capacidade de produçlo ou CODaumo declarado pela am~ em dlmllnaio
nunca inferior ao neceu4rio k ativldede por um exerclclo. ela acordo com u

. caractaristlcaa de cada catalorla.

Art. 4,' A rapoalçlo (lorotal podert .r efetuada por qualquer dai aeewntu
modaIJdadu:

. a) pala YiIlculsçIo de florestas piantldas, mediante a apreHfttaçlo de pro
Jeto. t4cnIco. de reflorestamento e/ou levantamentos clrcunataneladol próprio.
ou ele terceiros;

PROJETO DE LEI W 848, DE 1995
(Do Sr. Philemon Rodrigues)

Exonera do imposto de renda das pessoas fIsicas os

rendimentos que especifica.

"LEG'Suçlo CIT'-l:'A IJ/EUDI. PELA
COORDENAÇlo DE ESruDDS LEG'SLATlVOSoC.DI"

DEClmTO N° 1.041, DE 11 DE JANEIRO UE 1994.

Aprova o Regulamento para a
cobrança e fisealizaçIio du Impostu
sobre a Renda e Proventos de
Qualquer Natureza.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso 'da
atribuição que lhe confere o 1II1. 84, inciso IV, da Constituição.

DECRETA:

Art. 1° Fica aprovado o Regulamento que com este baixa,
para a cobrança e fiscalização do Imposto sobre a Renda e Proventos de

Qualquer Natureza.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N9 53, DE 1995)

o Congresso Nacional decreta.

Art. 10 Nio entraria no cõmputo do rendimento bruto, U

remunerações que, sob qualquer rubrica, sejam indenizações, atrasados, abonos; picmios;
incentivos e assemelhados. !Orem auferidu por trlbal/wlores assalariados 10 ensejo da
rescisio do contraio de trabalho colllUlJlada segundo OS ritos da lei trIbalhiIIa.

publicação.
Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua

Art. 2' Esta lei entra em vigor na data de sua pubIicaçio e apUea-se
a partir do exercício subseqüente.

Art. 3' Revopm-se u disposições em contrário,

JUSTIFICAÇÃO

A norma COOIOIidada no aIt. 'lO, xvm.-do RqpIJamenlo do

Impo5lo sobre a Renda baixado com 9 Decreto n' 1.041. de 11 dejaneiro de 1994.ex~
a ind<rúzoções percebidas por despedida ou rescisio do contraio de \IIb«UíO;"·íendo

engendrado copiou jurisprudêucia na guaI se diJCUlll a natute;a iDcIimatória ou nio de
• detmninadu verbas. . . •

É nossa entendimento que a totalidade das verba auferidas' por
ocasiio da rescisão de contrato de trabalho deve ser exonerada do imposto e isso por uma
razão humanitária.

A demissio, a despedida, a rescisio do contrato de trab~~

costumam constitlÜr, na vida do trabalhador, um evento dramático, umrottjpunento

traumático de umll rotina de vida.

A complexidllde da vida econômica: ~oderTia.e a situaçlo de crise

recessiva que atravessamos resulta na, ntultipli~ du des~idu e no aumento do
desemprego. trazendo lodu a sequei.. de desUioSICgo e instabilidade. social que

conhecemos.

Diante desse quadro, é razoável que. nesses momentos, o Governo

renuncie ao imposto que incidiria sobre as remunerações da despedida e que amputariam
cruelmente o que constitui para o trabalhador o único fundo de reserva de que dispori até

reconstruir sua vida.

Aos que alegam que isso levará u empresu a só efetuarem

pagamentos. doravame. a titulo rescisional. em comum acordo com ..... empregados, que
com o estratagema escapariam ao imposto. insistimos em tlOSIO entendimento de q~
numa civil~ criJl1, nio se pode stUpeitar de tudo e de todos a todo momento e, nos
cuos margínllis em que efetivamente ocorrer abuso de fonna com intuito de fraudar o

Fl!CO. cabe '0 Fisco estar alento plIll implementar medidas repressiva ad>quadu.

Art. 3" Revoga-se o Decreto nO 85.450, de 04 de
dezembro de 1980.

Brasília. 11 de janeiro de 1994, 173' da Independência e
4'66° da República.

ITAMAR FRANCO
Fernando Henrique Cardoso

Livro I

TRIBUTAÇÃO DAS PESSOAS FlslCAS

Titulo IV

RENDIMENTO BRUTO
......................................__ _- _- .

Capilulo 11

RENDIMENTOS ISENTOS OU NÃO TRIBUTÁVEIS

Seção I

Rendimentos Dh'ersos

Arl. 40. Não entrarão no cõmputo do rendimento bruto:

Indenin~ues por RrsC'Íslo de Contraio de Trabalho r
FGTS

XVIII • li indenização e o avISo orevio pagos por despedida 00

n:sct~àu dL" contraio de trabalho. ate o limite garanlídu pela lei trabalhista ou por dissídio
culetlvu e convenções trabalhistas homologados pela Jostiça do Trabalho. bem como o
muntmlll' rl'cchidll pelo.. empregados c diretores c seu!'! dependentes ou sucessores.
rL'li:rl.'nlc ilO<, dcrúsltu~. jurm. c correçào moncl.iria crcditadoc; em contas vinculadas. ",,!to
h:nnn... d.1 1..'!!i ... I~IÇ;I(l dll I unJo dL" (iarantia du 1 COlPU de SCrViç(, - FGTS (Lcl~ n<"!'o

.~:~!;;.~.~::~r!;.~~::::.l:_~.!~~~l:?!~ ..?~::.~.~p.~~!'!:'!~~~~~): _ .
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Independentemente de providências outras que
podem ser tomãdas no universo específico, onde ocorrem as lutas de
grupos, n!lo é possível que o ordenamento jurídico-penal nlio cuide
de proteger os bens Que lhe cabe tutelar eficientemente, no insta!!,
te em qJe, na dinAmica e na renovaçllo dos fatos e relações sociais,
o legislador detecta a agravamento de condutas danosas ou perigE,.
sas que atingem gravemente a sociedade não apenas em sua incolum!
dade física, mas em seu psiquismo coletivo, incluindo-se, neste Ú!.
timo aspecto, o esgarçam:!:lto da crença generalizada de que nio há
estado de direito, nlio há lei, não há liberdade, nlo há autorid.!!.
de, não há segurança e não há justiça.

O projeto, com base nessa fundamentação, pr.!:,
vê que a letra morta em' que a maioria dos preceitos penais se

transformou, seja regra jurídica aplicável, com a efetiva impos!
ç!lo da pena - na prática - pela inadmissibilidade do sursis no co!!
50 da condenação nos termos dos parágrafos l!i! e 3!i!.

Mas nlo é s6. O projeto prevê, na mesma hiPÉ.
tese, a impossibilidade de concessão de fiança e de liberdade pr~

visária e obriga a decretaçfto da prisão preventiva nos casos de
identificaçll0 dos agentes após cessar o estadJ de flagrAncia.

D€l!beradamente, mantém-se no entanto,
quantum de pena em níveis não elevados, comparativamente a outras
figuras típicas penais em que as medidas restritivas ora pretendi
das não estDo presentes. A efetiva imposição da pena é que é i,!!.
portante.

PROJETO DE LEI N° 849, DE 1995
(Do Sr. Vicente Cascione)

Altera o artigo 137 do Decreto-lei nQ 2.848, de 7

de dezembro de 1940 - Código Penal Brasileiro.

(A COMISsAo DE CONSTITUIçAo E JUSTIÇA E DE REDAcAol

o Congt'esso Nacional decreta:

Art. 1. - O artigo 137 do Decreto-Lei n·
2.848, de 7 de dezembro de 1940 (C6digo ·Penal Brasileiro) passa a

vigorar com a seguinte redação:

Art. 137 - participar de rixa ou de luta e!].
volvendo grupo de pessoas, salvo para separar contendores.

Pena - DetenÇao de um a três meses e m':Jlta.
f la - Se a rixa ou a luta ocorrem em l.!?

cal de realizaçlio de espetáculo P!d.
bllco ou onde haja concentraçlo pop.!:'.
lar t aplica-se a pena de detençao de
três a seis meses.

§ 2" - Na hip6tese do parágrafo anterior
se ocorre morte ou lesAd corporal, o
crime torna-'se inaflanç4vel e nlla c!,
be liberdade provis6ria ne~ suspe!].
slo condicional da pena.

pIa ~ se impõe
gerantes.

graças à imllunidade de que se beneficiam os beli

§ 30 - Nos caso;; dos parágrafos 19 e 2 Q , i!!
corre na mesma pena, quem induz, in.§.
tiga, provoca, auxilia ou facilita a
ocorrência da rixa ou da luta, fica.!!.
do o agente sujeito às condições e.'!.
tabelecldas nos parágra fos 42 e 512
deste artigo.

§ 42 _ A ldentificação de parUcipantes da

rixa ou da luta, se posterior ao p.!.
ríodo de estado de flagrânela, suje!
ta-os à prisão preventiva cuja decr,!
tação é obriga~ória.

§ 5. - Haverá concurso formal do crim~ tipi
ficadO no ·caput- e § l!i! deste art.!.
90 com o de homic!dio e o de lesZJes

corporais, relativamente a seus· aut.!:!,
res materiais.

Art. 22 - Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Art. 3a - Revogam-se as disposiç~es em co!!,
trárLo.

JUS TIFICAÇllD

o presente projeto visa a alteraçlo do art!
go 137 e Parágrafo único do C6digo Penal.

Para esse efeito, no "caput" do artigo 137 !.
lé~ da figura da rixa em seu sentido estrito, definido como a br!
ga de que participam mais de três pessoas, mas para cuja tipific.!!.
çDo a jurisprud&ncia exige que o confronto ocorra de for~a espont,!
neB, sem preJleditaçfto, e sem envolver grupos rivais ou antagOnicos
que adredemente se preparem para a refrega, inclui-se a figura da
luta entre grupos de pessoas para subsumir na figura delituosa t.9,
das as hipóteses de conflitos, sejam espontaneos Ou preordenados,
pré-determinados e programados.

Desta forma, enquadram-se no crime previsto
no artigo 137, as lutas - que se tornam recrudescentes entre torci
das club!sticas, nos estádios ou fora deles - de gangs rivais, de
grup:1s que se antagonizam em shows, bailes, praias, em vias públ!
cas, em locais ande há grande cono::entração popular, onde se real!
~am espetáculos públicos, etc.

Esses conl'litos coagem a sociedade, atemori
zam as pessoas, atingem inocentes e são contagiosos pelo mau exe!!,

Ora, é preciso transformar a pena privativa
de liberdade em pena efetiva e não em mera ficção ou sanção decar!
tiva. Data venia, não é o projeto que discrepa das exigências i,!!!
pastas pela conjuntura, pela realidade. E o CódLgo Penal que está

a merecer reforma.
Do mesmo modo que o recrudescimento dos cr.!

mas de sequestro, estupra e tráfico de entorpecentes geraram a lei
das crimes hediondos (em que o rigor das penas e as restrições aos
benefIcios previstos nas leis processual e penal são maiores reI}!
tlvamente a crim!!s em que se tutelam bens jurídicos mais imp:Jrta,!!
tes, como a "ida, por exemplo}, também no caso do crime de rixa
(diante da momento histórica que a sociedade brasileira atravessa)

é exigível maior rigor punitivo.

Deputado VICENTE CASCIDNE

'UG'Sl~Ç~() cnlJ)l. I.NEU[l1. PELA
COCRDEW.çJ.C DE ESWOCS LEG'SLAllVCS-e.QI"

DECRETO-LEI N:' 2.848. DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940 (*)

Código Ptno/.

..................................._ .
PARl'E EsPEcIAL (*)

Tl'IuLO I
DOS CRIMES CONTRA A PESSOA

CApiTULO IV

DA RIXA
RIu

Art. t37. Participar de rixa, salvo para separar os contendor..:
• Vkk 11ft. 65, 111. t.

Pena - delençlo, de 15 (quiJl2e) dias a 2 (dois) m...... ou multa.

Parigrafo único. Se ocorre morte ou lesa0 corporal de natureza grave, aplica·se.
pelo faca da participaçlo na rixa. a pena de detençlo. de 6 (sei.) me.es a 2 (dai.) ano5.

.....- ~ '" _. -' ".' - .
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o SR. PRESIDENTE (Benedito Domingos) - Finda a lei
tura do Expediente, passa-se ao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Francisco Rodrigues.
O SR. FRANCISCO RODRIGUES (BIocdPSD - RR. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sn e Srs. Deputados. lemos hoje
matéria que já havia sido publicada pelo Jornal do Commerdo, de
Pemam~co, a respeito do pronunciamento do Gen. Murillo Neves
Tavares da Silva, ex.Comandante da 'r Região Militar, que bem de
monstm o sentimento de que foram tomadas as FOlÇaS Annadas.

Sr. Presidente, a manifestação de segmentos considerados
de conduta duvidosa, como as ONG especialmente a Am.erica's
Whatch - esta ligada, no Brasil, ao Movimento '7orb.1ra Nunca
Mais" - tem procurado induzir à sociedade brasileira conceitos
que sempre colocam em linha de confronto a sociedade civil e os
militares. Eu diria que isto é perigoso, Sr. Presidente, porque ulti
mamente se vem avolumando, de fonna quase incontrolável, essas
manifestações. E a imprensa, inadvertida ou maliciosamente, tem.
dado guarida a esse tipo de conduta.

Do pronunciamento do Gen. Murillo Neves Tavares da Sil
va, eu gostaria de citar trechos. Inicialmente, S. Ex· se refere à Lei
n° 6.683, de 28 de agosto de 1979, decretada pelo Congresso Na
cional e sancionada pelo Presidente da República, mais conhecida
como Lei da Anistia.

Em. seguida, o militar demonstm sua preocupação com. o qua
dro atual, de forma muito cuidadosa, mas acima de tudo esclarecedora
- e isto é muito importante para toda a sociedade-, afnmando:

"O espírito conciliador do povo brasileiro condu
ziu a que não se diga que há ex-criminosos no Parla
mento, na administração pública, na medicina, na
advocacia, na magistratura, no comércio, nas ,artes, em
qualquer lugar. Os que se beneficiaram da anistia são,
hoje, cidadãos na plenitude de seus direitos, sem que se
lhes procurem embargar os passos na oondo§ão de sua
vida. Para eles, cumpre-se e respeita-se a lei:<

O Movimento de 31 de março (é com M maiúscu
lo mesmo) de 1964, conhecido como Revolução Demo
crática, deveria, em minha opinião, levar o nome de
Contm-Revolução Democrática, já que se opôs a uma
revolução em marcha, que objetivava levar o Brasil ao
status de república popular, sob inspiração comunista."

Mais adiante, Sr. Presidente, o Gen. Muríllo Tavares, de
monstrando uma coragem inabalável, diz que concorda - isso é
bom que se diga - com todos os questionamentos já levantados.
Consciente do papel que representam as Forças Annadas e do p0

der que deve ser dado ao seu condutormâl0r, que é o Presidente
da República, afnma S. Ex":

"Que se paguem as indenizações, se justas forem
consideradas pelos poderes dessa Nação. Mas que se
faça uma avaliação correta de quem é credor. Se se ~s
ca caracterizar os perseguidos pelo Estado, é preciso
considerar que houve os que lutaram pelo Estado."

E vários exemplos são citados na sua matéria, para que
aqueles que têm memória curta tomem conhecimento de que a
única forma que se tinha para controlar o avanço comunista era
atrav~s de uma medida dura e patriótica. '

Por fim, S. Ex· se refere ao então Ministro do Exército,
Gen. Walter Pires de Carvalho e Albuquerque, que pronuncioU
frase muito difundida nos meios militares:

''Estaremos sempre solidários com aqueles que,
na hora da agressão e da adversidade, cumpriram o duro
dever de se opor a agitadores e terroristas, de annas na
mão, para que a Nação não fosse levada à anarquia."

É bom dizer, Sr. Presidente, que o art. 142 da Constituição
Federal estabelece fundamentalmente o papel das Forças Anna
das, que têm como uma de suas competências a defesa dos pode
res constituídos do Estado.

Este artigo é uma referência importantíssima para o mo
mento que vivemos. Que não se enganem!

Era o que tinha a dizer.

O SR. PAES LANDlM (Bloco/PfL - PI) - Sr. Presidente,
Srs. Deputados, no início do ano os jornais noticiaram que o DAC
poderia sair da jurisdição do Ministério da Aeronáutica para a dos
Tnmsportes. Protestei, porque poucas instituições têm prestado
serviços ao País como o DAC, mercê da seriedade e responsabili
dade, sobretudo da competência técnica aliada à disciplina dos que
integram o corpo aeronáutico do País. Disse, à época, que nos Es
tados Unidos, em determinado momento, determinou o Presidente

- Reagan retirar'todos os funcionários civis do controle do Aeropor
to John Kennedy, que se encontravam em greve, e requisitar a pre
sença de militares para resguardar a segurança do tráfego aéreo e a
própria segurança dos interesses maiores daquele país. Então, o
DAC é sinônimo de segurança de todos nós, que vivemos ao redor
do transporte aéreo em nosso País continental.

Sr. Presidente, o Ministério da Aeronáutica não responde
quando se trata de aeroportos nos confIns do Brasil. Há mais de
dois anos venho lutando junto ao Ministério da Aeronáutica, ao
ex-Ministro Lélio Lobo, junto ao DAC, enfIm, às autoridades
aeronáuticas, para que estudem e examinem o problema do Aero
porto em São Raimundo Nonato, onde fica o Parque Nacional da
Serra da Capivara.

Esse parque hoje tem uma dimensão internacional e - não
precisa ser dito aqui - está a meia hora, de avião, de Petrolina.
Atualmente, existem cinco vôos diários para a dinâmica metrópo
le do São Francisco. Há perspectivas de receber vôo charter, di
retamente dos Estados Unidos, a fIm de levar frutas, vinhos,
produzidos em Petrolina e trazer turistas. O Parque Nacional da
Serra da Capivara, sobre o qual foi feito recentemente uma expo
sição beüssima em Washington, na ~de do BID, é hoje um cen
tro de turismo cultural sui generis. E preciso que o Ministério da
Aeronáutica, o DAC leve a sério esse pleito. O Piauí está sendo
discriminado. Ou será que o DAC acha que suas obrigações se
reportam somente aos aeroportos dos grandes e médios centros
urbanos? Nesse caso, abriria o DAC mão da sua jurisdição nos
sertões para outro organismo, que cuidasse da instalação defIniti
va, sobretudo dos aspectos legais e técnicos do aeroporto interna
cional de São Raimundo Nonato. Não se está pedindo
fmanciamento de recursos, mas apenas apoio técnico com vistas à
implementação do referido aeroporto internacional.

Há financiamentos à vista. O próprio BID está interessado em
investir. Mas o Governo do Estado precisa que, antes disso, o DAC
diga quais as nonnas a serem seguidas pelas antoridades na execução
desse aeroporto.

Portanto, Sr. Presidente, faço um apelo ao Departamento de
Aviação Civil, do Ministério da Aeronáutica, para que contr1roa com
o desenvolvimento do semi-árido piauiense, criando condições para o
bem-estar das suas populações, que só terão a ganhar com o impacto
cultural e twístico do Parque Nacional da Serra da Capivara. O de que
necessitamos é que o DAC prepare relatórios técnicos apontando ~a-'
tamente o tipo de aeroporto adequado para São Rainlundo Nonato; ou
se aproveita o atual, com essa série de complicações técuicas, segundo
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os entendidos no assunto, 00, então, que indique oolro local com
as condições mínimas indispensáveis para que o Governo do Esta
do possa imediatamente alocar recursos junto ao BID para a cons
lnlção do aeroporto de São Raimundo Nonato.

Sr. Presidente, há pwcos dias esteve em Washington a Direto
m Executiva da Fundação MJseu do Homem Americano, Niéde Gui
don. que cuida do PaIqUe Nacional da Sena da Capivara. Em
conversa com o presidente do BID, que j1 conhece o parque, este llie
disse: ''No momento em que o Aeroporto de São Raimundo Nonato
estiVel.' pronto irei mais vezes ao PaIqUe, levarei recursos e prestigiarei
o semi-árido do Piauí".

Este é o apelo que faço ao Sr. Ministro da Aeronáutica, ao
DAC e tamb&n ao próprio Presidente da Infraero que, no seu tempo
de tenente, atenissw várias vezes nos aviões do Correio Aéreo Na
cional em Corrente e em São Raimundo Nonato. Espero que o meu
amigo Brigadeiro Adir Silva, que conhece tão bem a região, em ho
menagem à sua biograflll de militar exemplar e de piloto anojado,
atenda ao meu pedido, haja vista que o aeroporto em questão não é de
interesse apenas do Nordeste, mas de todo o País, devido à repercus
são cultural e científica de que se reveste hoje o PaIqUe Nacional da
Sena'da Capivara. .

O SR. SAWMÃO CRUZ (Blooo'PFL- RR. Prommcia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sts e Srs. ~tados, paira, mais
uma vez, gmve ameaça sobre o serviço público brasileiro, sem que
hoovesse tempo para que nos recuperássemos do caos implantado
pelo desastrado Governo Color de Mello.

Novamente, estamos entregues aos vorazes desejos de pessoas
que não têm qualquer compromisso com a eficiência. e com a viabili
dade da administração pública. E que, talvez por isso, entendem esta
questão de f011l1ll obtusa, fazendo propostas equivocadas de modern
ização do Estado brasileiro.

Até quando continuaremos ref011l1lllldo, ref011l1lllldo, refor
mando e refoonando o serviço público?

Q1ando é que os dirigentes deixarão de lado essa iconoclastia
sem direção e esse ''nn1.dancismo'' sem rumo?

Enfim, qumxlo é cpe, no lugar de refOlDlistas obcecados, teremos
administrada:es JIOOCUPlIdos emfll2llr o serviço público ti.JncKmar?

Anos a fio, Srs. Deputados, irresponsavelmente, temos j0
gado a culpa das disfunções do sistenta administmtivo na legisla
ção que disciplina o serviço público.

São décadas e décadas de altemções. Não se passam cinco
meses sem que algum tecnocmta de plantão reveja ou se proponha
a rever o arcabouço norntativo que regula o funcionamento do Es
tado. E nada muda! E nada acontece! Ao contrário, continuamos
afogados em problemas Administmtivos, ouvindo as meSntas
queixas, que chegavam aos ouvidos de nossos pais ou de nossos
avós, acerca da ineficiência do serviço público.

De fato, nos últimos sessenta anos, o Serviço Público Fede
ral tem enfrentado Unta curiosa diversidade legislativa. Nos estatu
tos de 1938 e de 1952, as relações de estabilidade entre o servidor
e o Estado já eram previstas, embora houvesse pwco rigor na ad
missão dos funcionários públicos.

Apesar da flexibilidade no regime de admissões, os ser
vidores concursados eram preservados pelo instituto da estabi
lidade, enquanto os não-concursados podiam ser afastados a
qualquer tempo. Precariamente, os mecanismos constantes dos
estatutos de 1938 e 1952 protegiam contm o nepotismo, contm
a perseguição política e contra o abuso de dirigentes desprepa
rados.

Mais recentemente, com a unificação dos estatutos de 1938
e de 1952, o Estado bmsileiro sustenta um período de crescimento
econômico três vezes maior do que o resto do tempo em que o
Brasil existira como nação livre e independente.

Infelizmente, esse tecido norntativo, não sobreviveu à im
plantação do regime militar. O legado dos anos de autoritarismo,
na administmção pública, levou a Unta ampla flexibilidade de re
gimes, admitindo-se celetistas e tolemndo-se contratados sob nor
ntaS especiaiIJ, sendo também corriqueiras e aceitáveis situações
as mais anônintas e díspares possíveis. Dumnte o regime militar
implantado em 1964, o setor público brasileiro teve a fase mais
difícil de sua história.

Não foi, Sr. Presidente, para proteger e resguardar os direi
tos dos servidores que se aprovou na Constituição de 1988 a obri
gatoriedade do Regime Único. A idék defendida, à época, visava
assegumr a momlidade administmtiva, para extiIpar de maneira
definitiva o caos, o descalabro e o empreguismo que torpedeavam
o serviço público, pós regime militar.

Dados do pnSprio Ministério da Administmção Fedeml e
Refonna do Estado mostram que, com a implantação do Regime
Único, o Serviço Público Federal melliorou sensivelmente e hoje
temos menos servidores do que havia antes da promulgação da
Carta Magna do País.

Entretanto, Srs. Deputados, se estes argumentos não são su
ficientes, indaguem aos japoneses sobre a estabilidade no empre
go, inclusive da administmção pública daquele país. Perguntem a
eles se a estabilidade do trabalhador japonês tmnsformou-o num
parasita acomodado e improdutivo.

Questioo.e o cidadão japonês, se llie parece justo, se llie parece
acertado, instituir, para aumento da produtividade, a ampla e irrestrita
hberdade de demissão, como entende o Ministro Bresser Pereira, aqui
no Brasil. Certamente, questões dessa ordem, levantadas no Japão,
soariio disparatadas e risíveis aos habitantes daquele país.

Não pensem que estou defendendo para nós coJ;llportamen
tos iguais aos dos disciplinados operários japoneses. É óbvio que
as realidades são distintas. É lógico que Brasil e Japão são dois di
ferentes mundos. Entretanto, o exemplo japonês serve para afastar,
destroçar, esfarelar, tmnsfonnar em desprezível, qualquer raciocí
nio que vincule a estabilidade ao ócio e ao comportamento impro
dutivo. Se esse axionta fosse verdadeiro, a economia nipônica não
estaria em vias de se tomar a maior economia do mundo contem-
porâneo.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, integro um partido que dá
sustentação ao atual Governo. Não pretendo, por conta da refornUl
administmtiva, aderir à oposição e contribuir para deixar à deriva a
sustentação parlamentar do Executivo. Entretanto, devo fazer valer
o voto que me confiaram cidadãos brasileiros, a maioria funcioná
rios públicos honestos e tmbalhadores.

Independentemente de paixões partidárias, de tendências
ideológicas e de convicções políticas, preocupa-me, no momento,
unicamente o destino da máquina administmtiva oficial.

É preciso dar um basta em tudo issol É preciso nos cons
cientizannos de que temos Unta legislação de pessoal que favorece
a impessoalidade. Temos um ordenamento julÍdico pam o Serviço
Público que privilegia o sistenta do mérito. Falta-nbs, Sr. Presi
dente, SX-s e Srs. Deputados, somente o essencial: fazer a adminis
tmção pública produzir em benefício da sociedade bmsileira.

E não será EOIJAe.iQ _de.. propostas bombásticas e pretensa
mente revolüCfõí:iárias que chegaremos a esse resultado, como pre
tende o Ministério da A<hi:iiiústmção. Na verdade, tudo que o
Ministro BresseJ.: propõe em tennos legais e constitucionais não é
revolucionário. E conservador e contraproducente. Revolucionário
é, isso sim, um comportamento gerencial que se preocupe não em
modificar a lei, mas em alterar a fonna com que a lei é percebida.

. Revolucionári(U~,- afmal,.. produzir Unta nova atitude nas
pessoas, coovencendo-as de que não há nada, nem no Direito Cos
tumeiro, nem no Direito Positivo e nem no ordenamento julÍdico
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atual, que dê respaldo ao ócio, que dê guarida à preguiça; que dê nho ocupado a tribuna desta Casa, e também nas Comissões Per
abrigo ao oportunismo. manentes e Especiais, para falar em favor de uma das regiões mais

. Para isso, Sr. Presidente, não é indispensável mudar a Carta problemáticas do meu Estado, no que diz respeito também a água:
Magna. Para isso, é condição necessária e suficiente a presença de a região centro-leste, incrostada em pleno semi-árido nordestino.
um comportamento administmtivo, pautado na moralidade, na éti- Tenho lutado intmsamente a fm de que o projeto para f8Zel' a
ca e na mais rlgida disciplina. água do rio São Fmncisco chegar até aos Estados do Ceará, Paraíba e

Concluindo, Sr"s e Srs. Deputados, para a tranqüilidade da Rio Grande do N<1te - numa extensão inicial de cen:a de 250kIÍ1
minha consciência, não quero crer que este Deputado esteja conce- contemple as regiões do Muniápio de São Raimundo Nonato e vizi
dendo seu apoio a um Governo para o qual faltem estes requisitos, nhos, que distam apenas 25km. da bmragem de Sobradinho.
essenciais ao administrador público moderno. A transposição de águas do rio São Francisco representará.

O SR. ÁTILA LINS (Bloco PFL - AM. Pronuncia o se- para essa região o soerguimento econômico e social, uma vez que
guinte discurso.) - Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, o Po- o abastecimento d'água não só da cidade de São Raimundo Nona
der Executivo vem de encaminhar a esta Casa duas importantes to, como de cerca de quarenta Municípios e dezenas de outras pe
propostas de reforma constitucional: a da reforma tributária e a quenas localidades da região é extremamente precário, motivando
da reforma administrativa. Podemos afirmar que ambas repre- altos índices de mortalidade infantil e de morbidade provocadas
sentam os pontos fundamentais da estrutura de qualquer mode- por água contaminada.
lo de Estado que pretenda organizar-se em bases racionais e Na semana passada, tratei dessa questão com o Ministro do
justas. Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal,

Infelizmente, o Brasil distanciou-se desse binômio ideal. O Gustavo Krause, atendendo a apelo candente de lideranças pol1ti
sistema fiscal vigente é por demais prolixo, o que estimula a sone- cas, pequenos agricultores e empresários urbanos e lUl'ais da re
gação, e não atende ao principio da equanimidade a fm de que os gião de Marcolândia, Pio IX, Fronteiras e Alagoinhas, no
impostos pratiquem a justiça social. centro-leste piauiense, próxima da Serra do Araripe, que separa o

Excetuando o empréstimo compulsório, esdI.úxula idéia que Piauí dos Estados de Pernambuco e Ceará, região extremamente
pegou carona na proposta, mas, ao que tudo indica não será aco- cútica com relação à água para consumo humano. Pedi ao Minis
lhida pelo Legislativo, a iniciativa vem deflagrar um processo de tro Gustavo Krause que, na sua grandeza de nordestino, olhe a re
há muito reclamado pela sociedade. Certamente, após os necessá- gião pelo conjmto e não apenas pelo interesse intra-regional, pela
rios estudos e debates, chegaremos a um texto que consulte plena- visão obtusa de uns poucos que querem discriminar Estados infe
mente os interesses comuns da Nação e do Estado. tiores econômica e até mesmo politicamente, como é o caso do

Preocupa-nos, contudo, alterações no Imposto sobre Produ- Piauí. Pedi ainda que promova, com recursos disponíveis no seu
tos Industrializados (IPI), dentre elas a de fundi-lo com o Im- Ministério, um estudo de viabilidade técnica para que as águas que
posto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. A serão conduzidas através da Adutora do Oeste, que sairá do rio
simplificação, que visaria acima de tudo desonerar investimen- São Francisco, da altura do Município de Cabrobó, até Araripina,
tos para induzir o crescimento produtivo, tem de prever direitos alcancem também ceICa de oito Municípios que estão na aba da
já garantidos a setores que desfrutam de incentivos exatamente Sena do Araripe, do lado do Piauí, e que distam, relativamente,
por esta mesma razão, isto é, para se desenvolver, gerar empregos poucos quilômetros da cidade de Araripina, ao norte, e da cidade
e corrigir desigualdades regionais. Nessa situação encontra-se a de Afrânio, ao suL
Zona Franca de Manaus, inBtrumento de forte ativação na econo- Neste l1ltimo fmal de semana tive oportunidade de visitar
mia não s6 do Amazonas, como também dos Estados do Acre, esses Municípios da região de Pio IX, Fronteiras, Alagoinhas, Jai
Amapá, Rondônia e Roraima. cós e Campo Grande e pude constatar a coragem daquela popula-

Desaparecendo o IPI. será preciso que o imposto que o ção em residir numa região tão adversa, em teImOS de água, de
substitua contemple os mesmos beneficios, sob pena de se decretar uma natureza tão agressiva, tão adusta. Mas, ao mesmo tempo,
o fim de um dos mais exitosos projetos já implantados no País e pude observar a detenninação e a expectativa que eles têm no Go
que, apesar do seu sucesso, também está a se ressentir dos efeitos verno Fedetal, no Presidente Fernando Henrique CaIdoso e nos
da crise econômica por que passa o País. Ministros da área, de que esse problema seja de vez solucionado.

Estamos atentos para que a refonna tributária não venha a Afmal de contas, se não levannos a oportunidade aonde os inàiví
ensejar novas investidas dos arquiinimigos da Zona Franca, na duos se encontram e dela precisam, eles se abalarlio para as cida-
realidade adversários do desenvolvimento uniforme do Brasil. des, a81:'8vando, cada vez mais, os problemas sociais urbanos.

Refonnular com a maior amplitude possível a estlUtura tri- É este o apelo que faço, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputa-
butária é um imperativo inadiável, porém sem que sejatn;violados dos, às autoridades constituídas do País, particularmente da área
direitos que a própria Constituição consagra ou gerados obstáculos de recursos hídricos, para que atendam à necessidade ímpar dos
ao desenvolvimento de regiões historicamente marcadas pela es- Municípios situados na região do semi-árido do Estado do Piauí,
tagnação e pela pobreza. que precisam de água fundamentalmente para o consumo humano.

Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para infonnar aos Era o que tinha a dizer.
colegas que estoo solicitando reunião da bancada da Amazônia O SR. SEVERINO CAVALCANIl (Bloco PFL - PE. Pro-
Legal, a fm de que seus membros se posicionem a respeito da re- nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Dep.Itados,

. forma triootária. Se não for inserido no projeto dispositivo 00 recebi oficio da FACEP - Federnção das Associações Comen:iais do
emenda do Relator, com o apoio das Lideranças do Congresso Na- Estado de Pemamooco -, no qual o seu Presidente, Carlos Fernando
cional, que assegure à Zona Franca de Manaus os beneficios com- de Lucena, solicita minha atenção para o problema stnBido com a pre
parativos que ela já usufrui com o IPI, efetivamente a Zona Franca tensão do Prefeito do Recife de lransferir a administração do Porto da
não terá condições de sobreviver a partir de 10 de janeiro de 1998, Capital pe1Il3II:lOOcana para a Prefeitura do Recife.
quando entrará em vigor o ICMS federal, que virá substituir o IPL A Facep, preocupada com a solução pretendida pelo Prefei-

O SR. B. SÁ (pSDB - PL sem revisão do orador.) - Sr. to do Recife, dirigiu ofício ao Sr. Ministro dos Transportes, Odacir
Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, desde a Legislatura passada te- Klein, alertando-o para os riscos da municipalização do referido
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Porto, quando o próprio Ministério já decidiu sua privatização, na
dependência apenas do processo de licitação.

Ocupo esta tnbma pna manifestarminha posição favorável à pri
v~ doPorto do Recife, como de todos os demais pOO.os do País.

É inaceitável que se procure, numa hora como a que vive
mos, de aberlum econômica, de privatizações em todas as áreas,
de reformas, inclusive constitucionais, voltadas pam a eficiência e
a racionalidade econômica, em oposição ao cOlpOmtivismo e ao fi
siologismo, entregar ao Governo, seja fedemL seja estadual, seja
municipal, a administração de setores estmtégicos da economia,
como o dos portos.

Como é sabido, Sr. Presidente, o custo dos portos em nosso
País é dos mais caros do mundo, em conseqüência da ineficiência
administrativa, malsinada pelo corporativismo, que tem sido fonte
de abusos freqüentemente denunciados atmvés dos meios de c0

municação social:
A solução pam o Porto do Recife já foi decidida pelo Mi

nistério dos Transportes, que é a sua privatização, sob o regime de
concessão.

Qualquer outro encaminhamento poderá significar um re
trocesso.

Não podemos esquecer que a capacidade de competição da
nossa economia está seriamente prejudicada, no tocan'té ao comér
cio internacional, pelo irrealismo dos custos dos nossos portos.

Deixamos, aqui, registmda nossa posição, esperando que o
Sr. Ministro Odacir Klein não transija diante de nenhuma espécie
depressão.

Sr. Presidente, quando em todo o País privatizam-se os ~
tos, Pernambuco não pode ficar tolhido de oferecer uma oportuni
dade melhor ao Porto do Recife, pam atender às necessidade de
toda aquela região.

Assim sendo, estamos encaminhando requerimento ao Mi
nistro dos Tmnsportes, a fim de que não permita que o Porto do
Recife seja municipalizado, o que será um gmnde retrocesso. O
nosso Estado sofrerá com essa medida, e a Prefeitum do Recife
não tem condição de administmr a contento aquele porto. Espero
que o Ministro dos Transportes atenda ao apelo das associações
comerciais do Estado de Pernambuco e faça com que a privatiza
ção caminhe a passos largos, pam que se possa realmente atender
aos anseios daqueles que produzem em Pernambuco.

Agmdecendo ao Sr. Presidente a tolerância que sempre lhe
é peculiar, não poderia deixar registmr os aplausos daqueles que
têm a ventum de, quando ocupam esta tribuna, ter o Deputado Be
nedito Domingos como Presidente.

O SR. JOSÉ ALDEMIR (PMDB - PB. Sem revisão do Dm

dor.) - Sr. Presidente, sts e Srs. Deputados, decididamente não va
mos ter uma reforma tributária ampla, racional, consistente e capaz de
contemplar todas as exigências que o País exige pam alcançar o seu .
pleno desenvolvimento. Isso se depender do Governo, pois as mudan
ças sugeridas pelo Governo não eliminam os impostos indiretos, que
vão continuar embutidos nos preços dos produtos, o que vai continuar
pl'nali7JlTIdo a população de menor poder aquisitivo, justamente aque
la a quem o Governo deveria teoricamente proteger.

A acanhada reforma enviada a este Congresso pelo Presi
dente Fernando Henrique Cardoso situa-se, inclusive, abaixo da
proposta encaminhada pelo meu partido, PMDB, elabomda por
uma competente equipe de tributaristas liderada pelo Deputado
Luís Roberto Ponte.

Pelo que se pode observar da reforma - se é que podemos
chamar de reforma a unificação do IPI e do ICMS e a criação de
um fundo transitório de compensação - essa proposta visa unica
mente simplificar cobmnças e desonerar ils exportações, decisões
que, embom necessárias, pooco representam diante da grande ex-

pectativa da sociedade e particularmente das classes produtoras,
que espemvam um avanço significativo no setor e a modernização
da es1Iutura tributária do País.

Observo que a proposta do Governo não aponta pam o fim
da evasão fiscal e que, ao contrário, deverá estimular a sonegação.

Vejo também com muita desconfiança, ou melhor, com in
teira desconfIança, essa autorização solicitada pelo Governo para
criar empréstimos compuls6rios sempre que a conjuntum exigir a
redução do consumo. Tmta-se de um cheque em branco ao Gover
no pam que ele possa aumentar e criar impostos, quando o seu cai
xa apresentar déficit, como vem ocorrendo periodicamente.
Entendo como uma proposta cavilosa e desrespeitosa à sociedade
a feita pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso.

Precisamos, sim, de uma mudança mdical e abrangente, ca
paz de eliminar tributos, de pôr fim aos impostos em cascata, de
reduzir a incidência sobre investimentos produtivos e acabar com
a tributação exclusiva sobre o consumo. Com isso.,pod.eremos dire
cionar maiores investimentos para sa'Úde, educação, transportes e
agricultura, que estão inteiramente sucateados neste País.

Em vista desse quadro, devemos estabelecer o diálogo, dis
cutir e aperfeiçoar essa matéria, adicionar novos subsídios na apre
ciação da emenda, principalmente no que se refere aos Estados,
que me parecem os mais prejudicados, pois a proposta do Governo
compromete até mesmo a autonomia dos Estados. O tal fundo de
compensação que vai cobrir perdas é transitório, devendo ser eli
minado daqui a quatro anos, após sucessivas reduções já previstas.

Quem garante que este fundo vai funcionar, como o Gover
no anuncia, para cobrir todas as perdas que fatalmente ocorrerão
com o projeto sugerido?

Ora, o Presidente da República, na sua memorável campa
nha, disse, nos seus discursos e nas suas pregações, que desejava
cumprir com a sociedade o compromisso que expressava em sua
manifestação, quando espalmava os cinco dedos de sua mão. E me
parece que nenhuma dessas citações feitas pelo Presidente até hoje
foi cumprida.

Há boas razões, pois pam simplificar o sistema. Não vamos
acrescentar novas cargas e novos fundos cujos resultados todos
desconhecem. A reforma tributária é vital para que este País possa
alcançar os resultados desejados. Não vamos perder esta chance de
realizar um trabalho capaz de colocar o Brasil nos caminhos do
desenvolvimento.

Em o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. FERNANDO ZUPPO (FDT - SP) - Sr. Presidente,

sr-s e Srs. Deputados, a crise provocada com a intervenção no
Banco Econômico S.A. pmticamente parnlisou o mercado. Há um
clima de desconfIança hoje no mercado fmanceiro. O povo está
com medo de depositar porque tem medo de que seu dinheiro fi
que preso lá dentro, e os bancos têm receio de emprestar. Por quê?
Porque temema falta de liqüidez e ajnadimplência que hoje an
dam em percentuais altíssimos. Afma1 de contas, temos de consi
derar que quem quebrou foi o oitavo banco do País, instituição com
aproximadamente 850 mil correntistas e mais de 250 agências.

A crise provocada por essa intervenção não ficou restrita ao
Estado da Bahia. Observa-se que essa crise alastróu-se; e hoje é nacio
nal Assim, até louvo a atitude dos politicos baianos que tentaram em'
vão buscar uma solução pam o banco. Na verdade, eles não estavam
somente procumndo uma solução pam a Bahia, mas, sim, pam o Sis
tema Financeiro Nacional. Infelizmente, mais uma vez, o Banco Cen
tml agiu tardiamente. O1egou quando a porta já tinha sído totalmente
arrombada: os grandes saques já tinham sido feitos; o vazamento de
infotmaÇões já tinha acontecido e o rombo já em tão gmnde que não
havia mais como COllsertal:pacificamente a situação. A falha provo
cou estmgos profundos em todo o sistema fmanceiro. Há quem diga
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que a liqüidação extmjudicial do Banco Innãos Guimarães já seja
um reflexo da intervenção no Banco Econômico SÁ

Por isso, é necessário que esta Casa instaure já uma Comis
são Parlamentar de Inquérito para que possamos apurar o proble
ma e responsabilizar os responsáveis.

Não acredito que o Banco Centml, técnico como é, tenha
demorado tanto a intelVir em virtude de decisão interna. Houve in
terferência de fora, houve interferência política, que acabou provo
cando esse atraso na decisão do Banco Central.

Então, essa CPI serviria, inclusive, para apurarmos a trans
parência do sistema. Nesta Casa há Deputados que são profundos
conhecedores do sistema fmanceiro, que já foram Ministros, que já
se ocuparam de problema semelhante em outm época. Há necessi
dade de instaurannos essa Comissão Parlamentar de Inquérito para
que possamos, inclusive, ajudar o próprio Poder Executivo a resol
ver essa questão. Que seja sigilosa, ou não, mas temos de apurar o
que realmente está acontecendo dentro do Banco Central.

Não estamos livres de uma operação "d0min6" no sistema. Já
se comenta, à bocapequena, que outros bancos estariam na mesma si
tuação. Esse comentário para o sistema fmanceiro é péssimo, porque
faz com que as coisas se precipitem. Os correntistas estão retimndo
seu dinheiro de bancos pequenos e depositando em grandes bancos.
Somente o Banco do Brasil recebeu, nesses últimos dias, mais de 1bi
lhão de reais em depósitos. De onde veio esse dinheiro? Por isso é
muito importante a participação do Legislativo no sentido de ajudar o
Executivo a colocar às claras essa situação.

Peço a todos os companheiros, Deputados Federais e Sena
dores, que assinem este requerimento para que possamos instaurar
já essa Comissão Parlamentar de Inquérito e apurar como anda o
sistema fmanceiro e a conduta do Banco Central.

O SR. FEU ROSA (pSDB - ES) - Sr. Presidente, Sn e
Srs. Deputados, nas sociedades civilizadas, onde o homem conse
gue habitar, as grandes diferenças de comportamento encontram
se nas classes médias, conforme asseguram alguns soci610gos. De
forma que os ricos e super-ricos e os pobres e superpobres de t0
das essas sociedades têm comportamentos muito parecidos. O que
muda, em geral, é o comportamento da classe média.

O exemplo mundial de extrema pobreza é semelhantemente
retratado aqui no Brasil por alguns dos nossos novelistas maiores:
Franklin Távora, Graciliano Ramos, RacheI de Queiroz, José
Américo de Almeida, estes dois últimos até recomendados por Jo
sué de Castro - nosso pr6cer maior dos problemas de desnutrição
- como verdadeiros romancistas da fome, só citando os autores
nacionais.

O ritual que esses novelistas nos descrevem de enterrar
criancinhas de famílias carentes no Brasil, que, em análise compa
rativa, é similar ao resto do mundo, é horrível e muito constrange
dor. A pobreza, a superpobreza, não pennite em geral a colocação
dos pequenos corpos que morrem, por qualquer motivo, de zero a
um ano de idade, principalmente, em umas ou caixõezinhos. O
nonnal é esses corpos serem enterrados após enrolados empanos e
com algumas flores e lágrimas. Esse ritual é seguido no Brasil à
razão de aproximadamente 95 mil criancinhas por ano, se conside
rarmos dados COnselVadoreS de que nossa mortalidade infantil de
zero a um ano é de 70 por mil, uma das piores do mundo. A p0

breza não pennite a colocação de pequenos corpos em umas ou
pequeninos caixões. De modo que isso que ocorre no Brasil, que é
uma verdadeira destruição tmbalhada de pessoas que poderiam
contribuir para uma sociedade, é por falta de recursos? É por falta
de capitais? É por falta de dinheiro? Eu gostaria de fazer a segiJin
te comparação: neste mesmo Brasil, basta observar um outro lado
da nossa sociedade que enxergamos bilhões de reais ou dólares sumI

piados por inconscientes que habitam a nossa mesma sociedade.

Os prejuízos em dinheiro líquido causados s6 pela perda de
recursos no Banespa, Banelj e Banco Meridional SoA. somam
aproximadamente 20 bilhões de reais. S6 no primeiro, 12 bilhões
e os jornais, a partir de ontem, estão dizendo que não são doze, são
treze. Consideramos os Ooze mesmos. Essa dança de bilhões de
reais ou dólares nos enchem os olhos e nos confundem ao mesmo
tempo, fazendo-nos perdec a diferença enonne entre 12 e 13 bilhões,
que de fato éum infinito de alegria e tristeza, de miséria e OJXllência.

Só para comparar esses dados, vamos supor que converta
mos meio por cento, o juro da Caderneta de Poupança ao mês,
desses 20 bilhões em ouro, ao preço de mercado, digamos, de sex
ta-feira. Terlamos uma quantidade enOlDle de ouro, quase dez t0
neladas. Se dividirmos isso pela quantidade de crianças que são
enterradas por mês no Brasil por falta de cuidado da nossa socie
dade, teremos mais de um quilo de ouro por criança. E esse quilo
de ouro poderia ser usado até para banhar de ouro os caixõezinhos
que, a cada mês, vão para baixo da terra.

Sem maiores considerações, isso me faz lembrar de um
poema de O1esterton, quase uma oração, que versa o seguinte, e
na sua segunda estrofe: .

''Ihe walls of gold emtomb us,
lhe swonl of scorn divide.
Tak:e not thy thunder from us, oh God,
Tak:e away our pride."

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Sn e Srs. Deputados.
O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Pronuncia o seguinte dis

curso.) - Sr. Presidente, Sf"s e Srs. Deputados, comPareço a tribu
na no dia de hoje para, como um dos coordenadores, juntamente
com o Deputado Arnaldo Faria de Sá, da Frente Parlamentar e de
entidades civis e militares em defesa da Previdência Social, mani
festar a minha satisfação pela criação e instalação dessa frente em
várias cidades de meu Estado, o Rio Grande do SuL

A Frente Parlamentar em defesa da Previdência Social já foi
instalada nas cidades de Porto Alegre, CanhbeiriiJha e Saplcaia do
Sul. No dia de hoje é instalada em Pelotas e durante esta semana
em Viamão, Guaiba, São Lourenço e Igrejinha.

Participamos, no fmal de semana, juntamente com o Depu
tado Estadual Divo do Canto, da criação dessa frente em Sapucaia
do Sul. Os aposentados e pensionistas, além de representantes de
todos os segmentos da comunidade daquela cidade, estavam maci
çamente representados.

Sr. Presidente, acredito que a iniciativa adotada no Rio
Grande do Sul deva ser seguida em outros Estados. Falo isso pois
tenho certeza de que, com a instalação dessa frente em defesa da
Previdência em outros Estados, principalmente nas Capitais, so
maremos mais forças para impedir que o Governo consiga seu in
tento: privatizaF1iPrevidência em nosso País.

Sr"s e Srs. Depltá'áos, nas reuniões de criação dessas fren
tes em meu Estado, tenho criticado a postura desta Casa ao apro
var projeto de lei de anistia dos débitos para com o INSS. Se o
Governo insiste em afnmar que não tem dinheiro para pagar bene
fícios decentes aos aposentados e pensionistas, por que tratou com
tanta benevolência os devedores da Previdência? Porque não utili
zou o mesmo rigor com que trata dos devedores da Receita Fede
ral? A aprovação desse projeto significa um grande calote contra o
INSS, mas principalmeme contm os aposentados e pensionistas, que
tem seus proventos defasados e desvinculados do salário mínimo.

Aproveitamos a oportunidade, Sr. Presidente, para dizer que
encaminharemos requerimento de infonnação, que vettl. comple
mentar projeto de lei que entregamos na última quinta-feira. Este
requerimento tem o objetivo de saber do Ministério da Fazenda,
do Executivo, o que é feito com todo o dinheiro arrecadado cOll1 a
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loteria de prognósticos, quanto foi arrecadado nos últimos cinco
anos e para que foi destinado.

Também encaminharei indicação ao Executivo que visa for
talecer os trabalhadores do Correio.

Sr. Presidente, ao encerrar meu pronunciamento, quero di
zer que pretendemos usar o Grande Expediente ainda este mês,
com o objetivo de fazer um balanço do número de sindicalistas
que estão sendo demitidos em todo o Pais sob a alegação de justa
causa, por parte dos empregadores, trabalhadores que desconhe
cem a estabilidade que têm por lei.

Especificamente, vw fazer uma análise bem mais demora
da do que está acontecendo na cidade de São Leopoldo, no Rio
Grande do Sul, que tem o terceiro maior sindicato de metalúrgicos
do nosso Estado - s6 é menor que os de Caxias do Sul e Porto
Alegre. Os dirigentes estão sendo demitidos em massa, num gesto
totalmente arbitrário dos empregadores daquele Município.

Num momento como este, é fundamental que aprodunde
mos nesta Casa a discussão de uma vez por todas, de como quer o
Governo implementar a livre negociação. Como implementar a li
vre negociação entre empregado e empregador, quando até os diri
gentes sindicais, devido ao capitalismo selvagem existente em
nosso País, estão sendo demitidos em massa? É por isso que tenho
a esperança de que ainda esta semana votemos medida provisória
que visa desindexar somente o salário do trabalhador, e se gamnta
proteção do salário, pelo menos uma vez por ano, como propõe o
Senador Coutinho Jorge, do PMDB.

Acredito que o próprio PMDB deva votar conosco, acom
panhando o Sr. Senador Coutinho Jorge.

O SR. PRESIDENTE (Benedito Domingos) - A Mesa re
cebe e encaminha, nos termos regimentais, a solicitação de V. Ex·

. O SR. AUGUSTO CARVALHO (pPS-DF. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr&s e Srs. Deputados, trago ao conhe
cimento da Casa mais um caso em que a questão da ética dos ser
vidores públicos que eventualmente acumulam funções na
iniciativa privada levanta intenso debate na sociedade bmsileira; e
espero que também repercuta no Congresso Nacional até para que
se faça cobro definitivo a esse tipo de episódio que está OCOll"endo
no Bmsil.

Lamentavelmente, o Presidente da República, Fernando
Henrique Cardoso, tem exemplos de que escolheu para assessorá
lo algumas pessoas cuja reputação já vem sendo criticada, até mes
mo no momento em que renunciam diante da evidência de posição
duvidosa que assumem. Estou-me referindo ao Sr. Carlos Roberto
Guimarães Marcial, Subchefe JulÍdico da Casa Civil da Presidên
cia da República. Esse cidadão, ex-Secretário da Receita Fedeml
quando o Presidente Collor govemava o Pais, tão logo saiu da Re
ceita Federal montou um escritório de advocacia que tem como
causas principais a contestação da União em diversas demandas.

No caso, não adianta o Sr. Carlos,Marcial vir a público alegar
que está cumprindo o Regime Jurldico Unico, ou seja, que não está
advogando é verdade, ele está licenciado da Ordem dos Advogados
do Brasil- e que também não está gerenciando o escritório de que é
sócio majoritário, o Marcial e Menegbetti Advogados Associados.

Sr. Presidente, onde está a fronteim entre a sua condição de
gerente, ou de advogado militante, e a sua condição·de sócio majo
ritário? Pemnte a Receita Federal, é o CPF da pessoa jurídica, Car
los Roberto Guimarães Marcial, que representa a empresa Marcial
e Menegbetti Advogados Associados. Então, se S. S· é responsá
vel, pemnte o Fisco, por essa empresa privada, não há como sepa
rar os interesses Pfivados que representa da eventual - w certa 
articulação de interesses dentro do próprio cargo de relevo que de
sempenha na Casa Civil, por cujas mãos certamente passam análises e
pareceres sobre leis, decretos-leis e uma série de atos da Presidência

da República que repercutem diretamente na vida dos cidadãos bra
sileiros, especia1m.etíe dos cootrihJintes - alguns dos quais tendo sido
patrocinados poresse mesmo escrit6rio de advocacia.

O1amo a atenção para esse fato e espero que S. s· evite cons
tmngimento ao Govemo, pelo fato de existir incompatibilidade entre
o cargo que ocupa e a sua responsabilidade de sócio majoritário nesse
escritório, em que tem recebido dividendos ao longo do ano por ações
que move contm a União, à qual presta serviços.

Não é possível que continuemos dessa maneim. Por isso
penso que o Sr. Carlos Marcial deveria tomar a iniciativa de sair
do Governo. Certamente, seu trabalho de advogado lhe dará con
dições de ter um rendimento muito maior do que os eventuais 3, 4
ou 6 mil reais que venha a ganhar ocupando essa função. A não
ser que o cargo se justifique pam ele pelo acesso a infonnações
privilegiadas que poderia traficar, em usufruto de seu escritório.

Sr. Presidente, também registro a minha. wrpresa ao ver
como sócia do escritório a Sr& Marilia Fonseca Maciel, filha do
Secretário da Receita Federal, a qual, juntamente com o Sr. Carlos
Marcial está patrocinando ações contm a União e a própria Receita
Fedeml, especificamente uma ação contm o Delegado da Receita
Fedeml no Distrito Federal. Ao mesmo tempo, vem lançando esta
dúvida, em razão da sua condição, sobre esses interesses privados,
que se mesclam e se traçam com as funções e as pessoas, ou atm
vés das relações de parentesco, tais como parentes de primeiro w
segundo gmu ocupando funções no Executivo.

Sr. Presidente, ponho em debate a necessidade de o Con
gresso Nacional hJscar uma solução e o Governo Fedeml tomar
uma decisão no sentido de fazer uma repescagem sobre a vida de
seus assessores, montar uma comissão vinculada à SAE para fazer
uma pesquisa sobre a vida pregressa desses funcionários. Até ago
ra, este é o terceiro caso de dupla militância explícita que vemos,
de pessoas que estão na iniciativa privada defendendo os seus inte
resses e muitas vezes movendo ações contra a própria União.

O SR. PHILEMON RODRIGUES ( Bloco PfB-MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sn e Srs. Deputados,
venho há algum tempo obselVando o tratamento que é dado nas
demandas judiciais pelo Poder Exj}cutivo, nos três níveis de G0
verno, o descaso com que as autoridades se posicionam quando
das sentenças dadas nos litígios, na maioria das vezes provocadas
pelo desrespeito com os contribuintes e cidadãos bmsileiros.

Os governantes passam por cima da Constituição, das leis e
nonnas vigentes, impondo novas obrigações de cima pam baixo, e
quando a Justiça cumpre sua nóbre missão de regular a força do
Estado contra os oprimidos, até que seja dado a sentença fmal, na
maioria das vezes no âmbito de decisão nos Tribunais, as questões
são tratadas no rito normal conforme estabelecem as normas julÍ
dicas, que sempre são mais-favoráveis quanto aos "pmzos" no 10
cante ao Governo, e as obrigações de cumprir as decisões judíciais
ficam sempre pam o Governo futuro.

Quero registrar as questões dos planos econômicos que os
trabalhadores já ganhamm em Tribunal Superior; a URP congela
da, o Plano Verão e o Plano Bresser. Quando da transfonnação do
reconhecimento da decisão judicial por parte do Governo, ai se diz
que o Tesouro vai quebrar, que o Estado não tem como cumprir, e
as pressões continuam sem se ter mais a quem recorrer.

Como as taxas de juros são sempre maiores do que as taxas
de captação, o produtor rural se vê hoje em dia numa situação de
ter de vender seus equipamentos pam saldar dívidas bancárias,
pois o fruto de seu trabalho, ou seja, a sua produção, nonnalmente
não gem renda suficiente.

Cito o caso específico de empresa de Minas Gemis, a Men
des Júnior, que ganhou uma ação na Justiça, e, no Jornal do Bra
sil de ontem, dia 27, domingo, o Governo declamque não irá
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pagar sua divida, confonne decidiu a Justiça em três instâncias ju- no, no Congresso, o Deputado Affonso Camargo. S.Ex& desempe
diciais; e inclusive tentará refonnar a sentença do Tribunal de Jus- nhou um papel excelente na Liderança do Governo, no Congresso,
tiça de Pernambuco, aqui em Brasilia. Para ser bom cobrador, o no primeiro semestre deste ano. Por entender que uma declaração
Governo tem de ser bom pagador. do Ministro Panlo Pàiva contra o vale-transporte - S.Ex& foi o

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, decisão judicial não se grande idealizador do vale-transporte - o deixava numa situação
discute, cumpre-se e não pode ser objeto de pressões de qualquer dificil de defender a prestação desse serviço junto ao Governo,
tipo. Para que possamos viver numa plena democracia é necessá- onde há posição contrária à sua manutenção, S.Ex& deixou o cargo
rio uma Justiça livre de pressões, independente e fortalecida, para de Vice-Lidero
que a sociedade tenha nela sua total credibilidade. Disse ao Deputado Affonso Camargo que a questão do vale-

Sr. Presidente, restando àinda alguns minutos para tenninar transporte e do vale-alimentação será amplamente discutida. S.Ex&,
o meu tempo, quero dar ênfase a este assunto. O Governo deve es- nessa oportunidade, terá uma participação fundamental, pelo que rep
tar mais atento às decisões da Justiça, para que tenha também cre- resenta na luta pelo vale-transporte e vale-alimentação.
dibilidade junto à sociedade na hora de discutir a reforma Manifesto meu agradecimento ao Deputado Affonso Ca
tributária que vem por aí. É necessário que aceite as decisões da margo por tudo o que fez, até aqui, na Vice-Liderança do Gover
Justiça para ter credibilidade não só para governar, como também no. O seu afastamento, acredito será apenas temporário.
para cobrar da sociedade os tributos. O SR. WILSON BRAGA (pDT- PB. Pronuncia o seguin-

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. te discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, em audiência que
O SR. GERMANO RIGOTIO (PMDB - RS. Sem revi- mantive com o Ministro Odacir Klein, do Transportes, recebi a

são do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, em primei- confumação de que a conclusão das obras de pavimentação da
ro lugar, é uma alegria voltar a ocupar a tribuna neste período BR-426, ligando Pianc6 a Santana do Garrotes e Nova Olinda, no
destinado ao Pequeno Expediente, já que a função que estamos de- meu Estado da Paraíba, não seriam paralisadas e teriam recursos
sempenhaudo na Liderança do Governo no Congresso muitas ve- para assegurar sua conclusão para o próximo ano.
zes nos afasta daquilo que gostamos de fazer e sempre fizemos, Neste sentido, o Ministro dos Transportes colocou verba no
que é ter uma presença mais efetiva no plenário da Casa. '1unbão", Mensagem Governamental nO 377/95 CN, já em tramita-

Sr. Presidente, nossa economia está vivendo momentos de difI- ção, visando a abertura de crédito para liberação de recursos desti
culdades setorizadas, que se agravaram com a politica monetária do nados à conclusão de obras em andamento em todo o País,
Governo, que acarretou aumento de juros e restrição ao crédito. Essa inclusive da BR-426. Mostrei ao Ministro, na oportunidade da au
politica monetária aconteceu devido principalmente ao aquecimento diência, apelo do Deputado Estadual Neto Franca, representante
excessivo da nossa economia no [mal do ano passado e inicio deste estadual na Assembléia do velho Pianc6, e memorando que recebi
ano. Nos três primeiros meses de 1995 tivemos um crescimento de do Prefeito William Teotônio de Santana dos Garrotes, das lide
10,5% do PIB. Foi um crescimento insustentável e que, com certeza, ranças politicas deste município e de Nova Olinda como também
detenninaria a falta de produtos e o comprometimento da pr6pria po- da procuradora, Dl'" Maria do Canno, todos preocupados com o
litica de combate ã inflação. O Governo, devido a este quadro e tam- andamento e a conclusão desta importante obra para a região do
bém ã conjuntura internacional desfavorável, cansada pelo problema vale do Piancó, inclusive para garantir a facilitar o escoamento de
da crise do México, teve de tomar medidas de aperto ao crédito e de toda a produção agricola oriunda dos projetos de irrigação do sis
aumento das taxas de juros. Isto criou problemas. Há muita rec1ama- tema Saco de Nova Olinda, "Gravatá e Canoas", e do Açude de
ção de diversos setores, como a agricultura e a indústria, com relação Queimadas, no Município de Santana dos Garrotes, ambos con
ao desaquecimento da economia, qUe está provocando taxas de desem- tÍuidos e implantados pelo Projeto Canaã. As obras de conclusão
prego mais altas e maiorDÚmero de concordatas e até de falências. dos projetos de irrigação implantados nos projetos Saco de Nova

Sr. Presidente, diria que esses ajustes que aconteceram tive- Olinda, exige fundamentalmente a conclusão das obras de pavi
ram como objetivo maior o combate à inflação, que gira em torno mentação da BR-426, para assim garantir o livre trânsito de sua
de 2%. E a imprensa hoje diz que a inflação está em menos de 2%. produção; por outro lado, as populações de Santana dos Garrotes e
Portanto, houve queda da inflação do mês passado para este mês. Nova Olinda necessitam urgentemente de melhores condições de
Isto siguifica que os problemas de desaquecimento estão resolvi- comunicação terrestre para atender as suas necessidades nos seta
dos? Não. Mas isto siguifica, analisando os indicadores econômi- res sociais, econômicos e administrativos.
cos, a queda da inflação, o desaquecimento da economia, os Assim, Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero registrar todo
indicadores da balança comercial e do balanço de pagamentos - a o empenho do Ministro dos Transportes, Odacir Klein, no sentido
balança comercial apresenta já superávit, quer dizer, mais exporta- de garantir o andamento das obras, chegando o mesmo a diligen
ções que importações - que, o Governo rapidamente pode tomar as ciar junto ao 10 Grupamento de Engenharia da Paraíba, que é o ór
medidas para diminuição dos juros e também do compulsório sobre gão executor dos trabalhos, para que não permitisse o
os bancos, para que haja mais crédito no mercado. deslocamento das mãquinas que estavam nos serviços, afumando

Não tenho dúvida de que a equipe econômica está sensivel ao que estava garantida a liberação ainda este ano de uma parcela da
clamor paraque os juros caiam e para que haja mais crédito. Tenho programação oficial do Governo.
ce~eza de que, além das medidas já anunciadas, outras semo tomadas Quero com isso agradecer ao Sr. Ministro dos Transpor-
para tennos um desafogo maior com relação a crédito e a juros. tes, que estará atendendo ao nosso pleito, que é também um

Sou otimista com relação ao que deveremos ter nesses pró- pleito do Governo do Estado da Paraíba, e tranqüilizar ao mes
ximos meses, diferentemente do que estamos tendo hoje. Também mo temp6 as lider~çaspoliticas de todo o Vale do Pianc6, es
quero dizer que os indi~ores todos, como disse, inflação, de~- pecialmente os Municípios de Pianc6, Santana dos Garrotes e
quecimento, balança comercial, balança de pagamentos, dão a de- Nova Olinda, de que a obra por que eles tanto lutaram será con
monstração de que as medidas tomadas podem ser complementadas cluida.
poroutras em termos demais crédito e jurosmena:esf Era o que tinha a dizer.

Ao encenar este meu pronunciamento, Sr. Presidente, regis- O SR. SÉRGIO CARNEmO - S):". Presidente, peço a pa-
tro minha tristeza pelo fato de perder, na vice-Liderança do Gover- lavra pela Liderança do PDT.
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O SR. PRESIDENTE ( Benedito Domingos) - Concedo a A BR - 277, entre Cascavel e Foz do Iguaçu, Sn e Srs. De-
palavra ao nobre Deputado Sérgio Carneiro, para uma Comunica- putados, é conhecida como "Corredor da Morte".
ção de LideranÇ8;, pelo PDT. Por essa rodovia, além de passar um terço da produção agti-

O SR. SÉRGIO CARNEIRO (pDT-BA Sem revisão do cola paranaense, passam para o outro mundo, anualmente, mais de
orador.) - Sr. Presidente, quero lamentar a falta de oportunidade mil almas brasileiras, paraguaias e argentinas.
regimental para debater com o Deputado Gennano Rigotto, Lider O Oeste de meu Estado já vem., há mais de uma década, pe
do Governo nesta Casa, o que S.Ex· aborda com competência e dindo ao Governo Federal que cutnpIa sua obrigação perante o Pa
experiência parlamentar. raná, o Brasil e a América do Sul: devolver a segurança a esse

Gostaria de dizer que o DeIXItado Miro Teixeira, Lider do trecho da Rodovia Panamericana. Lá, desde o início do Mercosul,
PDT, fez uma proposta ao Pais no sentido de que pudéssemos, o trânsito de caminhões triplicou. Ora, o coméICio com os paises
neste segundo semestre, diante dos problemas apresentados, reunir do Mercosul continua aumentando a uma média anual de 27%;
toda a elite política, partidária e dirigente deste Pais, num debate isso significa, Sr. Presidente, que a quantidade de veículos em
que não se restringisse às questões de Governo e Oposição, mas trânsito pela BR - 277 pode, em poucos anos, dobrar. É plausível
que abrangesse temas de interesse de toda a Nação. supor que os acidentes, e as vítimas fatais, aumentem em propor-

Infelizmente o Governo não captou essa rnensagem., e pro- ções ainda mais acentuadas.
posições chegaram a esta Casa de uma fonna da qual discordamos. Dentro em breve, teremos uma ferrovia ligando o porto de

Com relação à reforma administrativa, o PDT entende que Paranaguá à cidade de Cascavel: a Ferroeste. Serão centenas de
deveria haver uma ampla reforma do Estado brasileiro, redese- milhares de containeres, e milhares de novos caminhões, que se
nhando-o, defmindo claramente as atribuições da União, dos Es- somarão aos quase vinte mil que passam., anualmente, pelo "Cor
tados e dos Municípios, para, a partir disso, elaborarmos uma redor da Morte". Ora, não podemos perder tempo, e esperar um
verdadeira refoma tributária, retirando da sociedade, dentro da colapso ou algum incidente diplomático; afmal de contas, se o
sua capacidade contributiva, os recursos para financiar esse novo Brasil franqueia o porto de Paranaguá aos paraguaios, é porque
modelo de Estado. isso nos interessa; mas o Paraguai pode acabar encontrando uma

Mas o que vimos foi chegar à Casa uma reforma adminis- saida mais viável para a sua produção agrícola e madereira. Além
trativa que mexe com a estabilidade do servidor e propõe a redu- disso, é por causa de fatores, como a precária ligação brasileira
ção de salários. Otegoo a esta Casa não uma proposta de reforma com o Oceano Pacifico, que países como o Otile hesitam entre o
tributária, mas uma proposta que visa unicamente aumentar o cai- MeICOsul e o Nafta.

xa do Governo FederaL O Brasil tem muitas estradas roins, disso todos sabemos.
Gostarfamos de antecipar a nosSfl posição, para que não di- Alega-se, sempre, falta de dinheiro para melhorá-las. Acontece,

gam, futuramente, que o PDT não tem propostas ou que não se co- Sr. Presidente, que o melhoramento de certas rodovias, como a BR
locoo em posição de debate; o nosso Partido irá se posicionar _ 277, significa lucro, e não prejuízo, para os cofres públicos. É
contrariamente a essas duas propostas a que me reflro. através da BR - 277 que vem ao Brasil a maioria dos turistas la-

Aproveitamos a oportunidade da presença do Líder do Go- tinos-americanos. Ora, só o que 400 mil argentinos gastam em
verno na Casa, para registrar o nossso desejo de debater mais pro- um mês na cidade de Florianópolis já bastaria para cobrir o me
fundamente a proposta do Deputado Luis Roberto Ponte, recido investimento governamental nessa rodovia. Não se trata
conterrâneo do Deputado Germano Rigotto. Gostalfamos que as de gasto, mas de investimento governamental nessa rodovia.
agências governamentais, com os recursos materiais e humanos de Não se trata de gasto, mas de investimento na futura integração
que dispõem, pudessem oferecer a esta Casa e ao Pais uma simula- da América do Sul, que já está acontecendo, enquanto o Governo
ção do que seria esta refDllD.a trihItária, caso viesse a ser aceita a vacila em cumprir sua obrigação de garantir uma mínima infra-
proposta do Deputado Luis Roberto Ponte. estrutura rodoviária.

Sr. Presidente, era esta a nossa comunicação no dia de hoje,
O Paraná, o Brasil e a América do Sul não podem mais es-

agradecendo sobretudo ao Deputado GellD.anO Rigotto pela aten- perar! Que o Governo seja claro: se não pretende assumir sua res
ção que teve em nos oovir.

ponsabilidade, que a entregue à inciativa privada. Pois neste
O SR. PRESIDENTE (Benedito Domingos) - Concedo a pequeno intervalo de tempo em que.pronunciei meu discurso, um

palavra.ao Deputado Dilceu Speraflco. novo acidente provavelmente está acontecendo na BR - 277.
O SR. DILCEU SPERAFICO (pP - PR. Pronuncia o se-

guinte discurso.) _ Sr. Presidente, SI"s e Srs. DeIXItados, mais de O SR. SALATIEL CARVALHO (pP - PE. Pronuncia o
80% do comércio brasileiro com os países do Mercosul se fazem seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SI"s e Srs. Deputados, asso

mamos a esta tribuna para levar ao conhecimento da sociedade
através das estradas. Uma dessa é a BR - 277, importante trecho brasileira um alerta oportuno sobre a questão dos "desaparecidos
da Rodovia Panamericana, passagem obrigatória para os turistas e

políticos" durante o regime militar.
cargas que vão ou vêm do Paraguai, e o caminho asfaltado mais O alerta que desejamos fazer, Sr. Presidente, tem como
curto a ligar o Brasil a países como o Chile e oPero.

Pois bem. No trecho entre as cidades de Cascavel e Foz do principal objetivo evitar que os debates em torno do assunto, bem
como as ações desenvolvidas pelo Governo Federal, através do

iguaçu dessa rodovia internacional em território panmaense, por onde Ministério da Justiça, possam resvalar para o perigoso caminho do
escoa toda a produção de soja do Paraguai,ligação dos portos de San- revanchismo.
tos e Paranaguá com os portos do Pacffico, transitada por mais de qui-
nhentos caminhões e mil ônihIs tmísticos por dia, se um caminhão É profundamente lamentável que tenhamos em nossa hist6
com explosivos 00 comhIstíveis for obrigado a sair da estrada, corre ria recente o registro vergonhoso de páginas de arbítrio, violência
o sério risco de capotar, pois, além de a pista ser dupla, é margeada e desrespeito aos direitos humanos.
por um desnível roja altura supem os dez centímetros, entre o asfalto Nada justifica o uso da violência para reprimir a liberdade.
e o lugar onde deveria estar o acostamento - inexistente. A sinaliza- Um fato porém, Sr. Presidente, precisa ser destacado: a violência
ção, além de não obedecer a padrões internacionais, é satisfatória, que dominou o Pais naquele penodo brotoo estupidamente de am
mesmo para os já precários pach6es brasileiros. bos as partes. Os registros estão aí para provar: assaltos violentos,



v - GRANDE EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Olávio Rocha
O SR. OLÁVIO ROCHA (pSDB - PA. Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, S~s e Srs. Deputados, no mo
mento em que a agricultura brasileira se debate numa crise sem
procedentes, diante da atual política de juros altos, incompatíveis
com a rentabilidade dos produtos agropecuários, gerando desalen
to, desestímulo e desespero ao homem do campo, foi com satisfa
ção cjue tomei conhecimento de um arrojado projeto que tem por
objetivo introduzir a cultura da soja na região Nordeste do meu
Estado, Pará.

Surpreendeu-me a coragem do empresariado rural daquela
região, onde também está inserido o meu querido Município Ron
don do Pará. O que me chamoo ainda mais a atenção foi o zelo
proftssional que tiveram para fazer o criterioso levantamento téc
nico e econômico da área, que contou com a iniciativa do Sindica
to Rural do Município de Paragominas e o apoio da Federação da
Agricultura do Estado do Pará.

Esse estudo chamado de "Viabilidade Econômica da Soja
na região Nordeste do Pará" traz uma análise geral da viabilidade
de implantação de um pólo produtor de soja naquela região, iden
tificando também as principais fontes de recursos para o fmancia
mento da instalação do citado projeto.

O pólo produtor de soja na região abrangerá dezessete mu
nicípios que ftcam situados às margens da rodovia Belém-Brasí
lia, pois demonstra o relat6rio que a citada região possui vantagens
que se comparam às tradicionais áreas especializadas no Brasil, no
cultivo da soja, e que não fica nada a desejar, muito pelo contrário,
é melhor e superior.

Ressalta ainda o levantamento que o nordeste do Pará apre
senta outra vantagem por ter um calendário agrícola diferenciado
do restante do País, o que lhe assegura a colheita da soja na época
da entresafra nacional, quando, via de regra, nesse penodo os pre
ços de mercado atingem os níveis mais elevados durante o ano na
agricultura.

Outro fator que favorece a mencionada implantação do pro
jeto é a existência de uma classe empresarial do setor mra1 que já
se encontra instalada na região, além de contar também com os 2
milhões de hectares de áreas já desmatadas ou alteradas pela ação
do homem, fato esse que evitará novos impactos ecol6gicos e uma
maior pressão sobre o avanço da fronteira agrícola em direção às
áreas de mata ainda virgem.

Com relação à avaliação do mercado externo e interno para
o cultivo da soja, são as mais promissoras, pois o mercado externo
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seqüestros, explosões de bombas com inocentes vítimas, sabotagens vem consumindo não só o produto in natura como também seus
etc. foram práticas freqüentes dos que resolveram entIarna luta. derivados, o 61eo e o farelo da soja, que passaram a ser os princi-

Felizmente conseguimos encerrar esse triste capítulo. O au- pais produtos da economia agro-industrial em todo o mundo, tanto
toritarismo foi vencido pelo amadurecimento político, pela via de- em valor de produção, como nas transações internacionais.
mocrática e de fonna pacífica. Veio a anistia. O farelo da soja fez umav~ revolução na rrodução de

Em nosso entender, a anistia tem o sentido amplo de anular p.utefua animal, canum crescimento da rrodução e do coosumo de caI'

este penodo. A anistia não pode valer só para os civis. Ela é ampla De de frango, tanto no me:tt:ado interno quaJíono externo, pincipUnxrte
geral, irrestrita e defmitiva. nos países desenvolvidos, cllegando a ultrapassara carnebovina.

Se o Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso O Brasil é sem dúvida, um dos casos mais espetaculares,
tomou a decisão de indenizar as famílias dos desaparecidos, isto pois, em apenas vinte anos, conseguiu ser o segundo maior expor
deve ser visto como um ato de justiça, consideração e respeito a tador mundial de frango, em função de ter adotado como ração o
esses cidadãos. Nada mais que isto. A quem interessa revolver o farelo da soja. No caso do 61eo de soja, podemos dizer que é o
passado com investigações e apurações que vão reabrir feridas que mais produzido e consumido atualmente no mundo, sendo o se
estão cicatrizando? O Brasil está se voltando para a grande tarefa gundo mais comercializado.
de constmir um futuro de paz, prosperidade e segurança. Não que- Quanto à produção da própria soja, a participação do Brasil,
remos nos perder na chafurdação de um passado do qual devemos em apenas dez anos (1970 a 1980), foi destacada em segundo lu-
nos afastar cada vez com maior rapidez! gar entre os produtores mundiais. Atualmente são apenas três ofer-

O SR. PRESIDENTE (Benedito Domingos) - Passa-se ao tantes mundiais do complexo soja que estão detendo o mercado:
os Estados Unidos da América, o Brasil e a Argentina, qúe respon
dem por 80% da produção e 92% na exportação em grãos. Em fa
relo, o percentual é de 82% das exportações e 80% em 61eo.

Sr. Presidente, estes dados deixam claro que o cultivo da
soja em áreas apropriadas rende e é um bom investimento, tanto é
assim que cidades como Barreiras, na Bahia, Balsas, no Maranhão;
e Diamantino, no Mato Grosso, estavam praticamente excluídas
do mapa produtivo, e em apenas dez anos, com o cultivo da soja,
tornaram-se fortes pólos de desenvolvimento agroindustrial.

A cultura da soja traz vantagens econômicas para levar a
agroindústria para o campo, pois cria emprego especializado nas
regiões onde está sendo cultivada, evita o inchaço das grandes ci
dades, flXando a mão-de-obra no campo. Além disso, os seus deri
vados, farelo e 61eo de soja, combinados com a produção de
milho, são os principais componentes da rações modernas, que in
duz uma iutegração mais completa para a instalação do parque
agroindustrial nas regiões em que estiver sendo cultivada.

Hoje, as indústrias de aves e de suínos estão totalmente in
tegradas ao processamento da soja e dela não pode prescindir.

Portanto, Sr. Presidente, o mencionado estudo "Viabilidade
Econômica da Soja na região Nordeste do Pará" demonstra que
aquelas áreas têm tudo para ser um promissor P610 do produto e
para dar certo.

Concedo, com prazer, um aparte ao nobre Deputado Ubaldo
Corrêa.

O Sr. Ubaldo Corrêa - Sr. Deputado, ouço V. Ex- falar so
bre o problema da cultura da soja. Sexta-feira passada fIZ um pro
nunciamento nesta Casa lembrando uma das promessas do Sr.
Presidente da República quando visitou Santarém, na região oeste
do Pará. S. Ex- se preocupava em dotar aquela região de estradas,
como a prepação da Transamazônica e a Santarém-Cuiabá, ou
seja, para levar o linbão de energia de Tucuroí para Santarém-Itai
tuba. Pesquisando, verifiquei que isso seria muito dillcil; o custo é
muito alto e o Brasil não está em condições de arcar com essa des
pesa. Sugeri então que a promessa de S. Ex- fosse cumprida, com
o aproveitamento do gás de umcum para viabilizar a energia elé
trica em toda aquela região. Por quê? Porque, com a preparação e
asfaltamento da estrada Santarém-Cuiabá, poderemos exportar a
soja que já é hoje produzida na região oeste do Pará. Só este ano,
pelas infonnações que tenho, há 7 milhões de toneladas de soja
naquela região quase sem possibilidade de escoamento. Na hora
em que trouxemos energia, em que eletrificannos o Porto·de San
taréni. em que prepararmos a Santarém-Cuiabá - o ExmO Sr. Presi
dente já está tomando as providências para asfaltá-la - realmente
ganharemos com condições econômicas favoráveis o mercado dos



O SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - Concedo a palavra
ao nobre Deputado Álvaro Gaudêncio Neto, para uma Comunica
ção de Liderança, pelo Bloco Parlamentar (pFL/PTB).

Durante o discurso do Sr. Olávio Rocha o Sr. Be
nedito Domingos, 3° Secretário, deixa a cadeira da pre
sidência, que é ocupada pelo Sr. Wilson Braga, 4°
Suplente de Secretário.
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Estados Unidos. Isso porque o Porto de Santarém diminui a via- O SR. ÁLVARO GAUD"ftNCIO NETO (BlocdPFL 
gem para os Estados Unidos em três a cinco dias, fazendo com que PB. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs.
o frete caia e facilite o ganho que os produtores terão com a pro- Deputados, a agricultura brasileira tem sido duramente penalizada
dução da soja. Este foi o aspecto que obordei no pronunciamento de várias formas e, em especial, pela baixa remuneração dos
que fiz, como disse a V. Ex·, na sc~ta-feira passada. Quando V. preços pagos aos produtores e pelos altos encargos fmanceiros
Ex· mostra a necessidade de se incentivar ainci,;.~s o plantio de incidentes sobre o crédito mral. No caso da região Nordeste,
soja, fico ouvindo-o na certeza de que, se juntal:mos t~~ as vozes acresce-se, ainda, a incidência de irregularidades climáticas que
que representam aquela região, mais cedo do que se e8!Jera tere- afetam substancialmente os níveis de produção e de produtivi
mos a atenção do Governo para os nossos problemas, o que influi- dade.
rã muito no desenvolvimento econômico daquela área. Cen:a de 52% dos solos nordestinos situam-se em região semi-

tiSR. OLÁVIO ROCHA - Deputado Ubaldo Corrêa, sei árida, com um período estival de sei&' a oito meses ao ano. Esta situa
que V. Ex· é um engenheiro, mas é também um homem do campo ção é agravada por secas periódicas de dois em dois anos.
e produtor. Portanto, sabe das necessidades do País, principalmen- A ocorrência de repetidos penodos de estiagens prolonga-
te do tema em discussão. das tem contribuído decisivamente para a desorganização do siste-

Além da aptidão agrícola natural da região, se a cultura da ma de produção da região e os indicadores de desempenho da
soja for introduzida, em muitos será beneficiada, pois dispõe a re- atividadP- a~pecuária têm revelado a instabilidade e a vulnerabi
gião dos requisitos necessários e dos meios para fazer o escoamen- lidade do setor Uiante das secas.
to da mesma, em razão de se encontrar na área de influência da Durante muito tempo, acreditou-se que as condições adver
Ferrovia CarajáslSão Luís, que será canal eficiente para levar a sas de clima eram responsáveis por todos os males que afligem o
produção até o Porto de São Luís do Maranhão nos próximos cin- Nordeste. Em função das adversidades climáticas, então, a região
co anos, depois de sua implantação, abrindo assim as portas para o permanecia à margem do processo de desenvolvimento. As elites
Mercado Comum Europeu, via Porto de Rotterdan na Holanda. propalavam a idéia de que o Nordeste era um ''peso morto". E, no

Desta forma, não resta mais dúvidas sobre a necessidade ur- contexto da economia nacional, a região era sempre relegada a se
gentíssima da introdução do cultivo da soja na nossa região, pois gundo plano. Não faltavam, inclusive, aqueles que defendiam uma
está demonstrando que teremos superioridade tanto para o cultivo situação de quase irreversibilidade do subdesenvolvimento do
quanto para o seu escoamento e com boa rentabilidade econômica Nordeste. Tornou-se arraigado entre as elites empresariais do Cen
para a região. tro-Sul o pensamento de que ''não adianta investir na região por-

Por tudo isto, Sr. Presidente, é que neste instante quero que ela é inviável".
manifestar meu irrestrito apoio ao Projeto em tela, conclaman- É um quadro típico de "subdesenvolvimento produzido",
do as autoridades estaduais e principalmente as federais para onde as irregularidades climáticas, é claro, aprofundam as contra
que, através dos Ministérios da Agricultura, Fazenda, Planeja- dições e aceleram o processo de desarticulação da produção, prin
mento e Meio Ambiente, direcionem esforços e ações concretas cipalmente nas pequenas unidades agrícolas. Não existe, porém,
para 'sua realização. Se implantando, representará a reversão do uma situação de irreversibilidade. As secas no Nordeste, muito
atual quadro de declínio econômico que se registra naquela re- embora constituam elementos determinantes do processo de deses
gião, gerando emprêgo, renda e produçaõ para milhares de famÍ- trnturação da economia regional, são fenômenos previsíveis e cor
lias mrais que hoje se encontram jogadas à pr6pria sorte, sem rigíveis, dada sua freqüência cronol6gica regular.
visão de um futuro melhor. O que acontece, porém, é que este fenômeno nunca é en-

Quero destacar os nomes dos Municípios que, situados na frentado com determinação. Até hoje prevalecem as soluções
região de influência da Rodovia BR-OlO (Belém-Brasília), pos- emergenciais que servem tão-somente para manter a população ao
suem clima e relevo semelhantes e são candidatos potenciais à im- nível da sobrevivência e impedir que os flagelados pressionem os
plantação da cultura da soja em suas zonas de influência: centros urbanos com saques e ocupações, agudizando as contradi-

Abel Figueiredo; Aurora do Pará; Bom Jesus do Tocantins; ções e gerando instabilidade política.
Capitão Poço; Concórdia do Pará; Dom Elizeu; Garrafão do Nor- A cada estiagem prolongada, as autoridades governamen
te'; Ipixuna do Pará; Irituia; Mãe do Rio; Nova Esperança do Piriá; tais aparecem atônitas como se algo novo estivesse acontecendo.
Paragominas; Rondon do Pará; São Domingos do Capim; SãO Mi- Repetem-se frases de efeito, mas a ret6rica não se traduz emmedi
guel do Guamã; Tomé-Açú; Ulianópolis. das efetivas no sentido de dotar o Nordeste de uma infra-es1mtura

Para fmalizar, peço ao Sr. Presidente que esta Casa provi- que permita à região conviver com as irregularidades climáticas.
dencie o envio das c6pias do presente projeto para serem aprecia- Diante desse quadro, algo tem que ser feito, não só em ter-
das pelos 6rgãos competentes abaixo relacionados: mos emergenciais, mas, principalmente, no sentido de modillcar

Ministério da Agricultura - Ministério do Planejamento - as condições es1mturais prevalecentes.
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Ama- A primeira e a mais impcxtante dessas medidas é o fortaleci
zônia Legal- Companhia Vale do Rio Doce - Companhia de Pro- mento das unidades de produção agropecuária, em particular das pe
moção Agrícola (CAMPO) - Banco do Brasil S/A - Banco do quenas propriedades rurais do semi-árido, através de um amplo
Estado da Amazônia (BASA). programa de irrigação, com alocação de recursos píblicos para finan

ciamento de obras de captação, armazenamento e distnbuição de água.

É importante, lIfFli, salientar que a montagem de toda esta
infra-estrntura de captação, armazenamento e distribuição de água
não poderá ser concebida isoladamente. É parte de um projeto in
tegrado de desenvolvimento local e regional. Seria a base de im
plementação de verdadeiros 'p6los de desenvolvimento interior'.

É neste contexto que se concebeu a cons1mção da Barragem
de Pelo Sinal, localizada no Município de Cabaceiras, na Paraíba,
projetada com a fmalidade de uso múltiplo: 'controle de assorea-
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mento, abastecimento d'água, além da irrigação, a montante e aju
sante, de 300 hectares, bem como o desenvolvimento da piscicul
tura como alternativa de alimento da população'.

Com uma alturamãxima de 29 metros, estima-se que a bar
ragem proporcionará a acumulação de um volume de água da or
dem de 79 mil e 744 metros cúbicos, com a formação de uma
bacia hidrãulica de 1.448 hectares.

Com o dimensionamento previsto, haveria o desapareci
mento do aglomerado urbano de Ribeira. A fim de evitar a reloca
lização daquele povoado, prevê-se a possibilidade de rebaixar a
sua capacidade de armazenamento. Para tanto, estão sendo realiza
dos estudos para determinação de quanto seria a diminuição da
cota da soleira do sangradouro.

Orçada emR$16,3 milhões, a barragem está em fase inicial
de construção, tendo sido executadas as obras de fundação.

Na oportunidade, gostaríamos de fazer um apelo veemente
ao Governo Federal no sentido de não permitir a total paralisação
da obra. Sua importância é fundamental na integração daquela re
gião do semi-ãrido situada entre São João do Cariri e Cabaceiras,
no Estado da Paraíba.

A construção da barragem não é uma obra isolada. Ela é
parte integrante de um projeto de desenvolvimento da região cujo
suporte básico será a irrigação que permitirá o aproveitamento in
tegrado dos fatores de produção - terra e água - e viabilizarã ec0

nomicamente a pequena agricultura. A conseqüência imediata
deste novo processo de ocupação econômica daquela área do
semi-ãrido sem a ampliação da oferta de alimentos básicos, a cria
ção de novos empregos no meio rural e a fixação do homem à ter
ra, reduzindo os fluxos migratórios.

Sr. Presidente, este o assunto que me trouxe à tribuna DO
horãrio reselVado à Liderança do meu partido. Agradeço, mais
uma vez, ao Deputado Osório Adriano a oportunidade que me
concedeu como lider em exercício.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - Concedo a palavra

ao Deputado Adylson Motta.
O SR. ADYLSON MOrrA (pPR - RS.) - Sr. Presidente,

S~s e Srs. Deputados, pretendia fazer uma anãlise das reformas
que o Governo Federal deseja realizar na administração pública.
Tendo em vista que recentemente chegaram as propostas oficiais,
deslocarei meu pronunciamento para uma próxima oportunidade e
tentarei uma breve abordagem - provavelmente não utilizarei todo
o tempo que me é concedido - sobre a atropelada reforma partidá
ria, comentada pelo País afora e de maneira mais intensa pelo
Congresso NacionaL

Sr. Presidente, abrindo o repertório biogrãfico que registra a
vida de cada um de nós, encontro aqui, no que corresponde a mi
nha biografia, filiações partidãrias: PSD, ARENA, PDS e PPR.
Confesso que isso me causa um profundo constrangimento, por
que nunca em minha vida mudei de partido.

Ingressei em 1962 - já disse isso aqui, mas é bom repetir
no Partido Social Democrático, que no Rio Grande do Sul, junta
mente com o PL e a UDN, formavam um bloco monolítico, dificil
mente encontrado no seio dos próprios partidos atuais.
Caminhávamos juntos. Tanto é que toda a minha família era de li
bertadores, do PL, e eu do PSD.

Veio o Movimento Revolucionãrio de 1964, e por um Ato
Institucional foram extintos os partidos e nos deram duas opções.
E eu, juntamente com os meus companheiros, fomos nos abrigar
na sigla chamada ARENA.

Embora tenhamos reconhecido que a Revolução teve os
seus desvirtuamentos, os seus excessos, tivemos a coragem de dar
lhe sustentação e até hoje não negar, ao contrãrio de outros que fu-

giram das nossas hostes, como se a fuga e a mudança de partido os
isentassem da responsabilidade que assumiram junto conosco à
época do regime militar. Veio, depois, o penodo da abertura políti
ca, em que se pretendeu terminar com a camisa-de-força dos dois
partidos e se abrir a possibilidade de um pluripartidarismo, porque
não existe democracia sem pluripartidarismo, embora aqui algu
mas cabeças obtusas tenham defendido essa tese. Democracia é
pluralidade. Não importa o número de partidos, mas sim que se
jam competentes para atingir seus objetivos. Já citei que nos Esta
dos Unidos há cem partidos. Talvez aqueles que defendam uma
meia dúzia de partidos não conheçam a história americana, um
exemplo para tooos nós. Apenas dois partidos têm competência
para chegar ao Capitólio, para conquistar o poder, embora ocasio
nalmente algum Deputado de um partido desconhecido já tenha
chegado ao Parlamento americano.

Sr. Presidente, a verdade é que essa abertura possibilitou
fossem fonnados outros partidos. Foi tudo zerado. Partiu-se para
uma nova vida política, para uma DOva composição. Um grupo de
companheiros saiu pelo Brasil inteiro a dialogar com as pessoas, a
trocar idéias, a recolher subsídios, sugestões. Fez-se um anteproje
to, o qual foi transformado em proposta e levado aos companhei
ros. Foram feitas diversas convenções em âmbito municipal,
regional e nacionaL Foi, então, constituído um pai11do político que
manifestava a vontade de todos aqueles que conscientemente que
riam integrá-lo, calcado nas idéias que se identificavam com a li
vre iniciativa, com o direito de propriedade, com a economia de
mercado, com a liberdade, enfim, com princípios consagrados que
até hoje defendemos.

Esse partido, por um episódio eleitoral, foi praticamente
destruído - tentaram pelo menos destruí-lo -, mas essas idéias
conseguiram tomar-nos resistentes e imunes a tentativas tantas ve
zes feitas para nos destruir. Não acredito que um conglomerado de
pessoas que se reúnem cartorialmente para arrumar posições em
Governo, para anumar cargos, benesses, favores, possa constituir
se em algo duradouro, respeitável, que se imponha como tal à so
ciedade. Por isso, nosso partido existiu"sempre.

Mas há um ano, Sr. Presidente, projeto pessoal de um dos
líderes do meu partido, especialmente um que tem o grande sonho
de um dia ser Presidente da República, patrocinou o que se con
vencionou chamar, aqui, de fusão. Reuniu o PDS com o PDC e
impôs uma sigla. Só que nenhum eleitor em todo o Brasil foi con
sultado se desejava ou não essa fusão e essa mudança de sigla.

No Rio Grande do Sul, por exemplo, Estado que represento,
essa fusão significou - uso muito essa expressão - um abraço DO
vento, porque lã não havia PDC. Para nós foi uma mudança de
nome: jogaram-nos outra sigla, e o resultado não tanlou a apare
cer. A fusão foi feita e atingiu setenta Deputados para galgarem
posições na Casa, fortaleceram-se nos Estados, aquela conversa
que estamos acostumados a ouvir. Vieram as eleições, e nossa rep
resentação parlamentar foi reduzida ao mesmo número de antes da
fusão em termos de PDS: ficamos em tomo de cinqüenta Deputa
dos; hoje somos 48.

No Rio Grande do Sul, a fusão custou-DOS três cadeiras na
Câmara Federal: éramos nove Deputados e voltamos com seis.

Em votos de legenda - para quem não quer votar em candi
dato, mas apenas em partido -, o PDS atingia quase 100 mil elei
tores; o PPR esteve na proximidade de 10 mil votos, porque
ninguém sabia sequer o que era PPR.

Até hoje não aceitamos, não digerimos, não assimilamos
aquele ato arbitrãrio, de cima para baixo, prepotente, casuístico,
cujo propósito era de todos conhecido: a formação de candidatu
ras. O partido tem de ser forte, tem de conquistar o poder, não car-



Agosto,de 1995 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 1) Terça-feira 29 20147

torialmente, mas sim por meio de um trabalho de base, de um
crescimento consciente perante o eleitorado.

Pois bem. Fonnou-se, então, o PPR, houve essa desgraça
toda, fomos reduzidos. Iríamos apoiar o candidato hoje no Gover
no, porque, no segundo turno, tfnhamos de optar por um dos dois
candidatos, e evidente que quem tinha alguma afInidade com o
nosso pensamento era Fernando Henrique, mas não precisou se
quer segundo turno. Não votamos nele por isso; se houvesse se
gundo turno, certamente tenamos votado.

Veio o Governo, Sr. Presidente. Certo dia, às 9 horas, rece
bi um telefonema para uma reunião às 9h30min, porque às 11 ho
ras levariam a resposta ao Presidente da Rept1blica sobre o apoio
ou não do PPR ao seu Governo. Considero isso um desrespeito,
uma falta de consideração. Não focam os eleitores que não foram
consultados, fomos n6s, os Deputados, os Senadores, os Vereado
res e os Prefeitos - e num momento em que a agricultura do Rio
Grande do Sul está sendo dizimada, em que o Estado está descapi
talizado e empobrecido, apesar do seu trabalho e de os annazéns
estarem abarrotados. O Rio Grande hoje vem enfrentando, como
de resto o setor agrícola do Brasil, uma poll:tica iníqua, de juros
extorsivos, aliada ao tratamento precipitado dado ao Mercosul,
que era para ser a nossa salvação, e o será certamente a longo pra
zo, mas a curto prazo tem sido o nosso algoz, porque estão lançan
do no seu território produtos altamente subsidiados, alguns talvez
até contrabandeados da Tailândia, sem registro de procedência e
vendidos como originários do Mercosul, os mesmos produtos que
ofertamos.

Para se ter uma idéia da perda de noção em re1açãQ às tro
cas, vou lembrar o que um caboclo do interior me disse. Hoje, uma
pessoa que faz uma refeição de 30 reais num restaurante está gas
tando o correspondente a 300 quilos de milho.

O setor exportador está fechando suas fábricas todos os
dias, porque não pode competir e agüentar os }UUS que se vêm c0

brando no Brasil e a poll:tica cambial. Sempre faço essa referência"
para mostrar a situação do PPR. Não quero cambolacho nem troca
de cargos, mas o compromisso do Governo com as regiões que
representamos, com a agricultura, com as exportações e com a
área social. Isso não é poll:tica cartorial, é apenas um condiciona
meDio em alto nível, para que possamos emprestar o nosso apoio
ao Govemo. Vejamos como era a poll:tica de juros à época em que
o PPR foi oferecer seu apoio ao Presidente. Nos Estados Unidos,
os juros eram de 6%, - festeja-se hoje uma vitória porque baixou
para 5,75% ao ano. No Japão, os juros são de 1,21% ao ano; na
Alemanha, 4,5% ao ano; na França, 7,5% ao ano; na Itália,
10,63% ao ano; no Reino Unido, 5% ao ano; no Canadá, 7,44% ao
ano. Estou falando nos sete países desenvolvidos, mas vou referir
me ao México, que, com toda tragédia que se abateu sobre aquele
país, está com juros de 50%,60% ao ano. Vou também referir-me

. à RÚ!lsia, que hoje desagregada, deteriorada, desorganizada, em
ebulição, está comjuros de 242% ao ano!

Aqui, no Brasil, quem foi a um banco particular - os dados
que tenho são de um mês atrás - pagou 18% ao mês nos cheques
especiais, o que corresponde a 628% ao ano. Se ele fosse ao Ban
co do Brasil, que é o banco do Governo, que não existe apenas
para ganhar dinheiro, mas para cumprir uma função social, este
era mais generoso: cobrava 12,5% ao mês, o que equivale a 357%,
ao ano.

Poderia referir-me a outros casos, mas foi dentro desse qua
dro que, sem consultar ninguém, meia dúzia de pessoas foi ao Pa
lácio do Planalto e entregou o PJ>R como sendo um partido que
ofIcialmente está apoiando o Governo. Não sou contra o Governo
quando ele quer acertar e fazer coisas decentes e boas. Até tenho
apreço pesSOal pelo Presidente da Rept1blica, mas sou contra um

apoio incondicional num momento de desespero, de crise. quando
algumas dezenas de pessoas se suicidaram porque não puderam
enfrentar a política fmanceira, principalmente a poll:tica de juros
adotada pelo Governo Federal.

Pois bem, Sr. Presidente, essa foi a segunda atitude tomada,
e talvez eu já devesse ter reagido - embora não tenha força para
mudar o quadro - para fIcar em paz com a minha consiência.
Aceitamos, mais uma vez. Embora eu tenha tido restrições na hora
de votações, tenho a ética de comunicar ao Líder do meu partido
quando estou discordando de pontos fundamentais, como fIz no
caso do monopólio do petróleo, em que telefonei ao Senador Es
peridião Amin - tendo com S.Exa. a consideração que ele não está
tendo comigo na hora das fusões - e disse-lhe que iria votar con
tra. A mesma coisa fIz com o Líder Francisco Dornelles no plená
rio desta Casa, e votei de acordo com a convicção que tenho:
considero um setor estratégico que foge ao tratamento comum
dado nessa euforia privativista que até agora não deu em nada.

Tenho votado com o Governo. Agora, chegou um novo mo
mento. Desde que vim para esta Casa, lutei denodadamente por
três questões: primeira, não queria que terminassem com o Con
gresso e repudiei desde o princípio aquela excrescência chamada
medida provisória. O tempo me deu razão: o que era para ser uma
exceção já veio em número superior a mil para esta Cllsa, e'n6s, de
maneira servil, subserviente, caudatária, entregamos a iniciativa do
processo legislativo ao Palácio do Planalto. Hoje, somos um quin
tal do Pqder Executivo, chegando a pedir-lhe para mandar uma
medida provisória, tal o despudor com que esta Casa se comporta,
quando tinha de ser grande e forte, usando suas prerrogativas.

Essa foi uma das questões contra as quais me levantei; a ou
tra, o voto distrital, que é o caminho para fortalecer os partidos.
Não são atos cartoriais abusivos e prepotentes de cúpulas partidá
rias que vão engrandecê-los, mas mecanismos. O voto distrital,
pela primeira vez, faz com que a base eleitoral tenha palavra, vá
escolher o candidato e fIscalizá-lo, exigir-lhe atuação de acordo
com os anseios da comunidade que ele representa, não como hoje,
em que ninguém tem compromisso com nada. Portanto, lutei e
luto pelo voto distrital, que é uma das oportunidades que temos de
dar seriedade à política neste País.

Já visitei países que adotam esse instituto e cada vez forta
leço mais minha convicção de que este é o caminho. Será mais cô
modo para o Deputado, que terá uma região localizada para atuar,
como para o eleitor, que pela primeira vez vai poder cobrar posi
ções do seu representante.

Outra coisa que defendo - que para mim é o caminho para o
fortalecimento partidário - é a chamada fIdelidade partidária. Não
posso conceber que alguém vá à casa de um eleitor ou a um comí
cio, apresente-se como candidato, defenda um COn}lDto de idéias e
dois dias depois volte à casa da mesma pessoa se dizendo seu ad
versário, utilizando uma procuração que o eleitor lhe passou para
trabalhar contra o próprio indivíduo que nele confIou. Considero
essa atitude uma suprema deslealdade, nunca a aceitei. Por isso
está tramitando mais uma vez proposta de minha autoria que cria o
instituto da fIdelidade partidária.

Depois das últimas eleições vi muita gente nesta tribuna de
fender a fIdelidade partidária, mas quando chegam as eleições vai
se arrefecendo o entusiasmo e mais uma vez desaparece a vontade
de a instituir. Após essa constatação juntei à D$ha tese dados que
apresentarei a seguir: nos anos de 1988 a 1990, 189 Srs. Deputa
dos mudaram de partido. Nos anos de 1991 e 1992, 187 Srs. De
putados mudaram de partido. Embora duas legislatufas somem
cinco anos, 376 Deputados mudaram de partido neste penodo.
Houve casos de Deputados que mudaram várias vezes de partido 
seus nomes eu jamais citaria -, e o caso de um Deputado que mu-
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dou sete vezes de partido nesses cinco anos. Nos óltimos quatro
meses 50 Parlamentares mudaram de sigla.

Parece-me que mais importante do que tentar levar no ca
bresto, tratar como se fossem bois de canga e conduzir para onde
não se quer ir, seria assumir a bandeira das grandes reformas para
modificar o quadro político brasileiro, para que inexoravelmente
constasse o voto distrital e o instituto da fidelidade partidária.

Sr. Presidente, entristece-me ver os grandes partidos do País
estabelecerem como meta um atingir nÓIDero de Deputados até de
tennmado ano. Para que isso aconteça, a não ser pelas eleições 
que não haverá até o fmal deste ano - é necessário o aliciamento, a
mudança de partido. No momento em que se quer estabelecer a or
dem, o decoro e a ética na política, erige-se um verdadeiro monu
mento à traição e à deslealdade, porquanto os partidos saem sem
qualquer constrangimento, sem pejo e na maior desfaçatez a fazer
campanha de aliciamento nos pequenos partidos. Eu me inswjo
contra isso.

Então, digo aos meus colegas do mais alto Parlamento do
Brasil: não tenho restrições às pessoas nem aos outros partidos, eu
defendo princípios - e, se no meu Estado ainda há quem use lenço
branco ou vermelho, é poIqUe eles estão homenageando as pessoas
que foram leais há cinqüenta, sessenta ou setenta anos, pessoas
que não mudaram. São símbolos.

Nós tivemos uma revolução que talvez não seja conhecida e
tenha dado um enfoque diferente ao Brasil, mas que se calcou,
principalmente, no princípio da lealdade. Venho de uma região
cuja marca é exatamente a lealdade aos nossos companheiros.
Quando Daniel Krieger foi escolhido para homenagear este Parla
mento pelo seu sesquicentenário, como pessoa que tão de perto o
simbolizava, o orador que apresentou a sugestão de ser S. Ex· o
porta-voz do Congresso disse que, entre as qualidades que adoma
vam 9 seu caráter, estava a lealdade do povo missioneiro.

Então, Sr. Presidente, é por princípio que vou adotar uma
posição: se no meu partido fIZerem esse cambalacho, essa violên
cia, esse ato de que não pretendo participar, não vro mudar de le
genda. meu último partido é o PPR, a não ser que volte a adotar a
sigla PDS; não pretendo ir para nenhum outro.

Juntamente com o Deputado Jarbas Lima, constituí advoga
do e estou procurando uma fonna legal que me permita exercer
meu mandato até o óltimo dia pelo partido que me elegeu. Quero
exercê-Io até o óltimo dia, mesmo que sejamos somente S. Ex· tal
vez haja outros. Mas quero honrar o meu compromisso até o ólti
mo dia na legenda que me trouxe a esta Casa.

Afnmo desta tribuna, que o meu óltimo partido é o PPR ou,
se os companheiros voltarem à sigla que pertencíamos, PDS. Do
contrário, cumprirei até o fun do meu mandato, porque entre con
correr a uma nova eleição e perdê-la, peroer o mandato ro conver
sar a postura, optei pela óltima alternativa.

O Sr. Nelson Trad- V.Ex·me concede um aparte?
O SR. ADYLSON MOTTA - Ouço com prazer o nobre

Deputado Nelson Trad.
O Sr. Nelson Trad - Nobre DepItado Adylson Motta, este

Deputado, um romântico militante do Partido Trablllhista Brasileiro
há 36 anos, teimosamente, conversa o seu compromisso com esta le
genda. Tenho dito e reafmnado qlie nós representantes e delegados do
povo, devemos assumir um compromisso de lealdade para com o sis
tema partidário, o que V. Ex· muito bem expressro. Infelizmente,
para aqueles que teimam em buscar uma solução defmitiva para a
cristalização dos partidos, esse sistema está degradado, inclusivepelas
oportunidades e pelos oportunistas, que hoje passeiam de fonna tran
qüila pelo caminho universal da militância partidária, como se não ti
vessem compromisso nenhum com aquele e, sobretudo, com a

detennjnação que nos fez representantes do povo. Nobre DepIta
do, por tudo que V. Ex· está a respeito da eliminação do meu parti
do, dessa fusão partidária, quero parabenizá-lo. Conheço há muito
tempo o seu comportamento pessoal e sua fidelidade aos JBincl
pios que prega. Tenho convicção de iremos pIrificar esse sistema
partidário, que infelimlente está degradado.

O SR. ADYLSON MOTTA - Agradeço ao nobre DepIta
do Nelson Tad o aparte, que, com muita honra, incorporo ao meu
pronunciamento. V. Ex· é um dos Deputados - e V. Ex· sabe disso
- pelo qual tenho o maior respeito e consideração, em virtude de
sua postura, capacidade e participação nesta Casa.

Sr. Presidente, eu que tão aferrado sou ao Regimento, ouso
pedir a V. Ex· pennissão para transgredi-lo uma só vez. Os Depu
tados Matheus Schimidt e Jarbas Lima já me haviam pedido apar
tes. Se breves fossem, gostaria de ouvi-los.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - V. Ex· terá o tem
po necessário para concluir o seu di.scursp.

O Sr. Matheus Schimidt - Será bastante rápido o meu
aparte, Sr. Presidente. Ousei pedir um aparte a V. Ex·, nobre De
putado Adylson Motta, para parabenizá-los pelo brilhante discurso
que fez nesta tarde. V. Ex· coloca a política na sua verdadeira
acepção e defende o princípio básico em que ver, se deve basear à
político numa democracia, que é o de ser coerente. V. Ex· nada
mais fez resumido tudo o que disse, do que clamar pelo Direito de
ser coerente na vida póblica com isso, V. Ex· se coloca ao lado das
grandes figuras do Rio Grande, o que me enche de orgulho, como
todos aqueles que,ao longo da história, têm pautado sua conduta
político-partidária na defesa de princípios. O Rio Grande, neste
ponto - graças a Deus - tem sido exemplar. Hoje em dia, em meio
a tudo que está ocorrendo, nós daquela província longfngua, dos
confms do nosso País, ficamos imaginando se essas coisas têm de
ser assim mesmo. Será que os princípios pelos quais os grandes
brasileiros se abateram não valem mais nada? E o velho Gaspar
Silveira Martins, que dizia que idéia não são metas que se fun
dem? Será que, essas fusões, querem fundir as idéias de políticos
como V. Ex·, que honra o Rio Grande? Congratulo-me com V.
Ex·, que presta hoje serviço a esta Casa com eu pronunciamento.

O SR. ADYLSON MOTTA - Concedo a palavra ao.nobre
DepItado Paulo Bornhausen.

O Sr. Paulo Bornhausen - Nobre DepItado Adylson Motta,
gostaria de parabenizá-lo pelo discurso e frisar que, por pertencer a
uma nova geração de políticos a exercec o meu mandato, é DIlÍto im
portante rovir o seu testemunho pessoal até pocque sro filiado ao meu
partido pela primeira vez, não havendo tido entra filiação partidária.
Pretendo nele continuar até onde for possível até quando existir, e lu
tarei para que exista por nnito tempo, como faz V. Ex· em relação ao
seu partido. Parabenizo-o pelas palavras proferidas. Como :repre.
sentante de Santa Catarina, quero dizer que muito me orgulha ver
ainda existem políticos que preselVam sua condição partidária.

O SR. ADYLSON MOTTA - Agradeço as palavras ao no
bre Deputado e as incorporo, com muita honra, ao meu pronuncia
mento.

Ouço comprazer o nobre Deputado Jarbas Lima.
o O Sr. Jarbas Lima - Nobre Deputado Adylson Motta, per

lll1ta-me acrescentar algumas palavras ao pronunciamento de V.
Ex·, o que faço com muita honra. Poucas vezes fui tentar a pedir
que me fosse autorizada a subscrição de uma manifestação, com a
que acaba de fazer V. Ex· Acho que estamos sendo vítimas de uma
mesma incoerência, de uma mesma agressão. Daí a reação de V.
Ex·, a posição que estamos tentando tomar pelos caminhos da lei e
da ética. Se não nos fIzerem justiça no presente momento, a médio
e a longo prazos, havl?remos de ter recolhido o sentimento_de que
o que nos moveu nesta hora foi pura e simplesmente uma tentativa
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de saivannos o que resta das nossas instituições democráticas. É
extremamente perigoso o que está acontecendo em nossa socieda
de, ponJue não nos damos conta de que, ao lado e paralelamente,
com as dificuldades no campo econômico, no campo cultural, no
campo financeiro, há por trás disso uma ootra crise muito maior e
mais perigosa, porque nos fua as condições de vencennos as de
mais: a crise institucional. O partido polliico, com raras e homosas
exceções, está transformado hoje emum meio, em um instromento
de realização de projetos pessoais, de desejos pessoais, e não mais
do que isso, explicando, talvez, Deputado adylson Motta, a crença
de que somos o retrato do que se chama política e representamos
uma instituição absolutamente inútil hoje, além de estaImos sendo
substituídos no nosso processo essencial, o processo Legislativo,
pelo Executivo, e uma série de outras situações. Acompanhava o
raciocínio desenvolvido por V. Ex· Sentir-me-ia sumamente hon
rado se V. Ex· me pennitisse, mesmo que simbolicamente, a ousa
dia de pedir licença para subscrever o seu prrounciamento.

O SR. ADYLSON MOTTA - Com muita honra, Deputa
do Jarbas Lima.

Sr. Presidente, agradeço a benevolência a V. Ex·
Para encerrar, voo deixar registrar duas fJgUras da nossa Revo

lução Fanoupilha, talvez com algum exagero, mas retmtam uma si
tuação, uma época, um pensamento, uma cultura, um princípio.

Quando o nosso líder maior, Bento Gonçalves, foi preso,
parece-me que na Bahia alguns companheiros abriram um buraco
na prisão para que ele pudesse fugir. Esgueirando-se, conseguiu
atravessar aquele buraco e se pôr em liberdade. Mas o seu compa
nheiro de cela, um jornalista chamado Pech:o Boticário, homem
corpulento, não teve a mesma sorte, não conseguiu atravessar. En
tão, Bento Gonçalves não teve outra atitude, voltou para a cadeia e
foi solidário e leal ao seu companheiro.

Dias depois Bento Gonçalves conseguiu fugir e chegoo ao
interior do Rio Grande do Sul, numa cidadezinha perto de Porto
Alegre chamada Viamão, mIm dia de chuva, cansado, molhado,
sem cavalo, a pé; bateu mIma casinha rode uma senhora de idade
avançada o atendeu. Ele pediu um cavalo emprestado e ela disse:
''Perdi, na Revolução, meu marido, meus filhos e todos os meus
bens. S6 tenho um cavalo, mas está reservado àquele que voltará
para defender o Rio Grande do Sul, o General Bento Gonçalves".
Ele se identificou e recebeu o cavalo.

Conto essas duas histórias para mostrar que, no passado, há
150 anos, o Rio Grande do Sul se levantou, discordando do G0
verno Federal, talvez impregnado pelas idéias trazidas da Europa e
pela discriminação por parte do Império, mas mInca mIm movi
mento separatista. O Rio Grande do Sul se levantou defendendo
um ideal. E é por acreditar naquela luta do passado, que nos inspi
ramos nesses principios de lealdade e de ética e neles pretendemos
nortear nossa conduta nesta Casa.

Sr. Presidente, perdoe-me por exceder me.u tempo.
Aos meus amigos agradeço a paciência. E com muita h<mra

que incluirei seus generosos apartes em meu pronunciamento.
Penso que estoo, mais uma vez, tentando cumprir com o

meu dever nesta Casa, que não é apenas o de exercerum mandato,
mas exercê-lo com dignidade.

Era o que tinha a dizer. (palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - Concedo a pala
vra ao nobre Deputado Paulo Bornhausen, para uma Comunicação
de Liderança pelo Bloco Parlamentar (PFLIPTB.)

O SR. PAULO BORNHAUSEN (Bloca'PFL-SC. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, uso este espaço da Liderança
para fazer um breve Iíist6rico das ações do meu partido, que tem
tido uma grande participação nas mudanças do BrasiL

lJ mmdo mudoo rapidamente, e as alterações trouxeram à bai
lauma nova visão daquilo que poderá ocorrer daqui para frente.

O PFL saiu à frente, propôs reformas, está trabalhando du
ramente nesta Casa e no Sendo pelas reformas, procurando encon
trar uma equação para o novo binÔmio trabalho-desenvolvimento.
Estamos procurando fazer isso através de um plano denominado
PFL 2.<XXl, que é cheio de idéias, e procuramos levá-las à ação. Isso
tem dado e itá continuar dando resultado. Pretendemos ser o maior
partido deste País em idéias e ações e, com certeza, o seremos.

Li, estarrecido, no Jornal do Brasn, de domingo, lamentá
vel entrevista de um cidadão intitulado fIlósofo, José Arthur Gian
notti, que resolveu, de graça, atacar minha ideologia e o partido a
que pertenço, em nome de uma sabedoria política que o faz auto
denominar-se cientista político, mas, no meu entendimento, ele
não passa de um polftico fiustrado que se esconde em universida
des p(íblicas, a quem nós, cidadãos contribuintes, na maioria das
vezes, temos de pagar. Temos de pagar a esse tipo de "professor
entre aspas - que procura denegrir a imagem de partidos políticos
e de pessoas e que nada mais faz do que exercer um espaço na mí
dia para mandar ootrem.

Esse cidadão, por sua vez, menciona que o velho está apo
drecendo, referindo-se ao PFL como um espécime raro. Para isso,
cita Max Weber em seus trabalhos. Ora, Max Weber é o que há de
mais atrasado, de mais antigo, o que não deu certo, o que está pai
rando ainda na cabeça de alguns brasileiros, mas já está esquecido
mundo afora, não servindo nem. mesmo como literatura comparativa.

Esse cidadão argúi o PFL de ser um partido descartável
para o Sr. Presidente da República. Diz, ainda nessa reportagem,
que ele tomou posse junto com outros doze notáveis no GAP 
Grupo de Análises e Pesquisas, encarregado pelo Presidente Fer
nando Henrique Cardoso de refletir sobre as questões de médio e
longo prazos que cabem a este Governo.

Como membro do PFL, membro da aliança do Governo
Fernando Henrique, fico muito preocupado e até estarrecido com o
fato de que esse tipo de cidadão esteja querendo guiar nosso País
com suas idéias atrasadas. É um cidadão de segunda classe, que
vive a vida dos outros porque não pode ser protagonista de nada.
Infelizmente, é necessário que se diga ao Presidente da República
que às vezes é melhor andar só do que mal acompanhado.

Aqui fica protesto do meu partido e o meu protesto pessoal
coo.tra esse fIlósofo, que tenta levar o Brasil para o atraso e encher
de intrigas a aliança que governa este País.

O Sr. Wilçon Braga, 4° Suplente de Secretário
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Adylçon Motta, § 2°do Art. 18 do Regimento /ntenw.

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Concedo a pala
vra ao próximo orador inscrito para o Grande expediente, Deputa
do Betinho Rosado, que dispõe de 25 mimItos na tribuna.

O SR. BETlNHO ROSADO (BlocoIPFL-RN. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sn e Srs. Deputados, muito
se tem discutido nesta Casa a respeito das disparidades regionais
deste nosso BrasiL Muito se tem discutido no Executivo, nos Le
gislativos Estudais e Municipais, nas universidades em todos os
f6runs em que está presente o cidadão brasileiro.

A bancada do Nordeste nesta Casa e no Senado inicia um
novo momento dessa discussão e recebe afagos do Executivo, con
clamando os nordestinos, Governadores e Parlamentares, para tra
çar um plano de desenvolvimento para o Nordeste brasileiro.
Também faz isto para outras regiões brasileiras menos desenvolvi
das, como o Norte e o Centro-Oeste. Não vou discutir o grande
poder transfonnador da Zona Franca de Manaus 00 o impulso que
as Zonas de Livre Comércio estão dando à região Norte do País.
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Não vamos discutir os investimentos em infra-estrutura repre
sentados por Carajás, pela exploração do alumínio e o ferro no
Norte do País. Não vamos discutir a infra-estrutura portuária e fer
roviária, tão necessárias ao desenvolvimento da região Norte e
pré-aDlBZÔnia, que recebe aqui o meu aplauso. Não vamos discutir
outras regiões. Vamos discutir o Nordeste brasileiro. Essa região,
que detêm 30% da população do nosso País, também recebe in
centivos, mas precisa de investimentos equivalentes aos realizados
em outras regiões, para escalar mais uma etapa no rumo do desen
volvimento.

A convocação feita pelo Executivo Federal, chamando G0
vernadores e Parlamentares para discutir o desenvolvimento nor
destino não pode ser mais uma vez ''manteiga em venta de
cachorro", quando se avizinha mais uma etapa de reformas consti
tucionais, que objetivam mudar as regras da convivência socioeco
nômica da sociedade brasileira. O Nordeste e, de resto, todo o
Brasil apoiaram as propostas do primeiro semestre, por entender
que o caminho apontado nas reformas impulsiona o nosso País
para uma sociedade mais justa. Creio que as propostas desse se
gundo semestre, principalmente a tributária e a administrativa, têm
a visão do Executivo daquilo que tornará o Estado mais ágil, para
atender à demanda da população por ações governamentais no
sentido de amenizar as disparidades regionais e sociais, tornando
melhor a vida dos cidadãos. Não há, Srs. Deputados, necessidade
de afagos à bancada no Nordeste para votannos as reformas pro
postas pelo Executivo. Os Parlamentares nordestinos votarão
como votaram nesse primeiro semestre, discutindo e avaliando es
sas propostas e decidindo segundo a forma que as suas experiên
cias pessoais apontam como melhor caminho para o Brasil

Com essa posição a respeito das propostas do Executivo é
que pretendemos entrar na discussão das disparidades regionais,
apoiando as bancadas das regiões Centro-Oeste e Norte e princi
palmente discutindo o desenvolvimento do Nordeste brasileiro, re
gião que, como disse, tem 30% da População brasileira, mas só
recebe 11% dos investimentos do Governo Federal.

O Governo tem o fundamental papel de equalizador das
oportUnidades sociais, e, na execução dessa missão, é obrigação
do Governo aumentar sua própria taxa de investimento no Nordes
te e ainda criar mecanismos de incentivos que facilitem à iniciativa
privada (como faz na Amazônia, por exemplo) se estabelecer nes
sa região. Somos 40 milhões de consumidores no Brasil, e uma
política de desenvolvimento regional pode, em curto espaço de
tempo, ampliar o mercado para 60 ou 70 milhões de consumido
res, pelo menos nos produtos básicos.

Queremos discutir, nós, os Parlamentares nordestinos, a po
lftica inter-regional. Se é doloroso um nordeste dentro do Brasil,
muito mais o é os nordestes dentro do próprio Nordeste. Os Minis
térios da Indústria e do Comércio e o de Minas e Energia, que ini
ciam essa discussão, devem estar atentos a esse problema de
distribuição da riqueza inter-regional. Nesse engatinhar do plano,
fala-se na vocação natural de Estados e microrregiões para implan
tação de parques industriais.

O Estado do Rio Grande do Norte reclama nesta Casa a fal
ta de incentivos necessários ao desenvolvimento agroindustrial de
toda a Chapada do Apodi, com 300 mil hectares, classificada em
diversas pesquisas do Governo Federal entre as cinco manchas de
solos mais férteis do nosso País.

A existência dessa mancha de solo caracteriza nossa voca
ção natural para a agricultura irrigada, que virá com a Barragem
de Santa Cruz, somada ao investimento de uma escola de nível
Médio voltada para irrigação (já temos uma de nível superior), es
taremos completando a infra-estrutura básica para o desenvolvi
ment<;> aglÍcola dessa região.

Ainda perseguindo a vocação natural da região oeste do Es
tado Potiguar, detenho-me nas reservas de petróleo dessa mesma
Chapada do Apodi, que produz hoje 100 mil barris de petróleo,
quantidade suficiente para operar uma refmaria dentro dos padrões
de escala apregoados pelos economistas e administradores da área
petrolffera. Nossas reservas ainda não estão dimensionadas. Pode
mos }X'oduzir mais e talvez nos a}X'oximar do déficit de combustí
vel esperado em 1999 para o Nordeste brasileiro, que é de 220 mil
barris de petróleo por dia.

A implantação dessa refmaria do Rio Grande do Norte, de
cisão que está na alçada do Governo Federal, aponta no sentido de
diminuir as disparidades inter-regionais.

Se o Governo Federal, o Sr. Presidente, os Ministros que
rem discutir verdadeiramente com relação ao Rio Grande do Nor
te, devem iniciar a discussão a partir desses dois pontos, que
traduzem a possibilidade de investimentos com base nos recursos
naturais existentes em nosso Estado.

Reafmno desta tribuna meu desejo de estar ao lado do
Exmo Sr. Presidente neste momento de transformações, na certeza
de que a justiça será feita ao Nordeste e ao Rio Grande do Norte.

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Com a palavra o
Sr. Deputado Humberto Costa, que disporá de 25 minutos na tri
buna.

O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, S~s e Srs. Deputados, o pensa
mento polftico contemporâneo produziu três concepções básicas
sobre o papel do Estado.

Uma concepção clássica do velho liberalismo advoga uma
''Estado Gendarme", Estado-Polícia, responsável apenas pela se
gurança das fronteiras, arrecadação de tributos e ordem polftica
social interna. Os documentos constitucionais do século XIX, in
clusive o nosso de 1824, se assentavam sobre este paradigma.

Uma concepção autocrática - característica do nazismo e do
stalinismo - advoga um ''Estado Totalitário", presente em todas as
áreas da vida social, impulsionando um macro-projeto utópico
pretensamente promotor da felicidade geral. A partir desses pres
supostos ideológicos, desaparecia a fronteira entre a esfera privada
e a esfera pública e tudo seria alvo do planejamento centralizado.

Enquanto a concepção liberal clássica se baseava em um
exacerbado individualismo, a concepção totalitária apelava para o
coletivismo absoluto.

Uma terceira concepção, preocupa-se com o lugar da subje
tividade, das diferenças individuais ou culturais e, aç mesmo tem
po, com o alvo maior de um ética social E o ''Estado
Intervencionista". Estado que intervémna promoção, inibição e re
gulamentação das diversas áreas da vida social, sempre que neces
sário e desejável. Os setores progressistas da democracia-cristã, a
social-democracia, o trabalhismo e o socialismo democrático, a
despeito de suas diferenças quanto a outros aspectos, foram acor
des na visão de um Estado que, expressando a vOIitade coletiva, se
fu.presente na promoção do bem comum.

A Constituição Mexicana de 1910 e a Constituição Ale
mã de Weimar, de 1919, são pioneiras no que seria a nonna do
constitucionalismo do século XX: o compromisso da presença
do Estado na promoção do bem-estar geral e no combate às dis
torções e delinqüência, sejam elas individuais, sociais ou ec0

nômicas. Esta concepção tem, como conseqüência, a
implantação de políticas sociais amplas, entendidas como direi
to de cidadania.

A crise do capitalismo nos anos 70, levou as classes domi
nantes à adoção do neoliberalismo, ideologia, até então, considera:.
da ar~ca por estas mesmas elites, mas adotada como solução
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para a suposta crise do Estado de Bem-Estar Social. O novo ciclo
de acumulação do capital, agora internacionalizado, se dá em for
ma de revival da hegemonia burguesa, promovendo em vários paí
ses (especialmente nos da periferia) um desmonte das conquistas e
legislações sociais.

Em um retrocesso histórico sem precedentes, um novo e
perverso determinismo nos quer condenar a uma história fmdada,
com uma utopia preterista em que a desigualdade é tida como va
lor ppsitivo. O mito do mercado, o neodarwinismo social como
nova lei da selva, da competição e da "qualidade" para alguns, ao
condenarem o Estado a um nível mínimo, conduzem. inevitavel
mente, à desagregação da sociedade civil.

O Governo Fernando Henrique deve ser compreendido a
partir desse pano de fundo. Encama uma constante contradição en
tre o agora abjlrado programa social-democrata de seu partido e o
ideário absenteista dos seus aliados conservadores. Ao gesto da
mão espalmada do então candidato, representando cinco priorida
des sociais e econômicas, seguiu-se o vácuo das politicas públicas
do hoje Presidente. Persegue-se, da forma obsessiva, a estabiliza
ção econômica, transformada em um f!Dl em si mesma, e a estabi
lidade de uma moeda que vai se reduzindo à sua dimensão
simbólica: existe como ente místico em algum lugar metaf'ISico
menos no bolso do brasileiro concreto.

Um exemplo flagrante das distorções na aplicação dos re
cursos públicos (que deveriam se dirigir prioritariamente às politi
cas sociais) é dado pela simples análise da execução ocçamentária
para maio de 1995. A dotação aprovada para pessoal dos três p0
deres representa 9,7% de todos os gastos, as demais despesas cor
rentes 24%, os investimentos não superam 2,8%, enquanto os
gastos com juros e encargos da divida, inversões financeiras,
amortização da divida e outras despesas de capital atingem 63,5%
do orçamento.

. Se analisarmos os recursos despendidos pelo Ministério da
Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária identillca
mos a intenção do Governo de despender apenas o suficiente para
a manutenção da máquina administrativa. Comparando-se as me
tas e prioridades para o exercicio, defInidas pela Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO/95) com o orçamento executado até maio do
corrente ano, constatamos esta realidade. Para o subprograma ''Co
mercialização" que prevê a distribuição de 500.000 toneladas de
gêneros alimentícios em 1995 para o atendimento de ações de su
plementação alimentar e de combate à miséria, de uma dotação de
R$447,78 milhões, até maio, foram empenhados 5,85% e liquida
dos 5,45%, o que resultaria em uma execução efetiva estimada
para o exercicio (mantido o atual ritmo de liquidação de despesas)
de apenas 12,95%. O acompanhamento do subprograma 'Reforma
Agrária", que previa o assentamento e manutenção de 200.00 fa
mílias em 1995, demonstra que, de uma dotação de R$1.001,61
milhões, foram empenhados apenas 3,14% e liquidados 2,59%, o
que resultaria em uma execução efetiva estimada para o exercicio
de inf!DlOS 6,22%. O subIX'0grama ''Execução da Politica de Pre
ços AglÍcolas", de uma dotação 1.425,60 milhões teve empenha
dos apenas 7,24%, liquidados 7,23%, e a previsão de execução é
de apenas 17,36%. O subprograma ''Estoques Reguladores", com
dotação de R$154,45 milhões, teve empenhados 1,54%, liquida
dos 1,51, e a execução prevista é de 3,61%.

Com relação à educação a situação não é diferente. A sim
ples avaliação do gasto social médio por aluno nos dá uma idéia
do quadrO: a) ensino de 10 grau - R$149 por aluno'ano; b) ensino
de 20 grau - R$l441ano; c) ensino universitário - R$2.600'ano e
ensino técnico federal- R$2.800/ano. Embora o Governo álaIdeie
sua intenção de priorizar o ensino fundamental, este segmento de
tém tão-somente 10% do orçamento do Ministério da Educação e

do Desporto, enquanto 61% dos recursos estão dirigidos para o en
sino superior. O orçamento executado até maio garantiu, pratica
mente, apenas a realização de despesas relativas à ~utenção

administrativa dos órgãos. Os programas ''Educação de Crianças
de Oa 6 anos", ''Ensino Fundamental", "Assistência a Educandos"
e ''Saúde'' tiveram execução bem abaixo da média dos demais pro
gramas - respectivamente 13%, 10%, 24% e 28% de empenhos li
quidados em relação à dotação inicial. Dos recursos previstos para
o programa de merenda escolar apenas 5,5% foram repassados aos
Estados e Municípios. Esta é a prioridade que dá o Governo para a
resolução de uma situação calamitosa: a) dois milhões de crianças
entre 7 e 14 anos fora da escola; b) 1,4 milhão de crianças que
nunca tiveram acesso ao ensino fundamental; c) apenas 24% das
crianças de 3 a 6 anos atendidas na pré-escola; d) mais de um mi
lhão de professores da escola básica sem qualificação mínima para
o magistério; e) de cada mil alunos que ingressam na escola funda
mental, apenas 63 concluem o ensino médio e somente oito gra
duam-se no ensino superior, f) evasão escolar superada apenas
pelo Haiti e Guiné-Bissau.

Quanto à habitação, embora Fernando Henrique prometes
se, em seu programa de governo, aplicar R$2,2 bilhões em 1995,

.anuncioo investimentos de apenas R$l bilhão, sendo 500 milhões
para saneanientoe igual valor para habitação•.•

No que diz respeito à Saúde, em que pese o orçamento estar
sendo executado a contento, os recursos previstos são absoluta
mente insuficientes, visto que o Ministério está obrigado a arcar
com empréstimos contraídos junto ao FAT, pagamento de corre
ções salariais para os servidores e despesas não liquidadas no
exercicio anterior. A situação deve chegar ao nível de calamidade
no próximo mês, quando todo o Sistema Único de Saúde (SUS)
deve entrar em colapso por falta de recursos.

A grande proposta de politica social do Governo, porém, é
o programa Comunidade Solidária. Representa, na verdade, um
conjlnto de ações compensatórias que buscam reduzir os impactos
sociais perversos do modelo neoliheral, inibir a possibilidade de
convulsões sociais, cooptar largas parcelas dos segmentos exclui
dos da sociedade e esvaziar a luta por uma politica de assistência
social entendida como direito de cidadania e não como filantropia
ou caridade. Ao conceito de solidariedade da partilha o Governo
contrapõe o de solidariedade da benemerência e implementa poli
ticas "focalistas", dissociadas dos direitos sociais, sem qualquer
controle da sociedade e superpostas às ações especfficas dos Mi
nistérios. Esvaziam-se os conselhos paritários de gestão (da Crian
ça e Adolescente, da Assistência Social etc.) substituidos por
pareceres técnicos que selecionam miseráveis, confunde-se o con
ceito de municipalização de ações com sua simples ''prefeituriza
ção", fortalecendo-se assim o aspecto fISiológico e clientelista do
programa.

De inúmeras ações p~vistas, o Governo tem se restringido
à simples distribuição de cestas básicas, talvez já preparando o
embate eleitoral de 1996. A própria escolha das cidades beneficia
das pelo programa não leva em conta o desenho do chamado
Mapa da Fome. Dos primeiros 156 Municípios atendidos, 55 não
representam os maiores bolsões de miséria, sendo escolhidos pelos
Governadores por serem seus redutos eleitorais, que devem ser de
caráter preservador, 00 redutos de seus adversários, que precisam
ser conquistados. Só o estado da Bahia recebeu 43% das cestas
distribuidas.

No entanto, Sr. Presidente, se continuamios neste mesmo
rumo traçado pelo Governo, é possivel que o próximo Presidente
não precise sequer apresentar um elenco de politicas sociais públi
cas. A ausência do Estado, sua redução a uma gendarmaria infor
:matizada, estará legitimada, restando a garantia policial à
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sobrevivência dos mais aptos e a esmola pública à massa de indi
gentes.

Creio, porém, que isso não acontecerá. O ideário solidário
dos humanistas e socialistas, o clamor dos estômagos, o grito dos
oprimidos, a sensibilidade dos patriotas não pennitirão que se des
trua a Nação. Uma nova correlação de forças haverá de se gestar e
produzirá um novo projeto nacional, a base de uma cidadania de
homens e mulheres livres que decidem, produzem e vivem.

Haveremos de derrotar esse modelo iníquo, que tem o de
semprego como sinal de êxito e não de fracasso de política econô
mica, em que a exclusão é decorrência lógica de sua eficácia.

Enquanto isso é preciso desmascarar a demagogia, cobrar
do Presidente da República que honre suas próprias palavras e
compromissos. A sociedade civil organizada e mobilizada poderá,
por fim, transformar em programa aquelas que foram, um dia, ape
nas palavras ao vento.

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Concedo a pala
vra ao nobre Deputado Ricardo Heráclio. V. Ex· dispõe de vinte e
cinco minutos nos tennos regimentais.

O SR. RICARDO HERÁCLIO (Bloco/PMN - PE. Pro
nuncia o seguinte' discurso):Sr. Presidente, Sr&s e Srs. Parla
mentares, neste momento, em que o Governo Federal.
Desperdiça tempo e recursos, na tentativa de salvar empreendi
mentos privados e particulares que sucumbiram pela má gestão,
copiando modelos que pareciam fazer parte de um passado dis
tante, ocupo esta tribuna para fazer um apelo aos Governos Fe
deral, Estaduais e Municipais, bem como aos parlaJUl'lntares e
dirigentes Governamentais e executivos da iniciativa privada
de todos os níveis, no sentido de que possamos recuperar o
tempo perdido e, de gastannos nossos melhores esforços em la
mentações e guerras bairristas, iniciannos um movimento na
cional, para priorizar uma atividade, capaz de levar nosso País
a um novo ciclo econômico: O Turismo.

Nos últimos dez anos, Sr. Presidente, perdemos quase a me
tade do fluxo de turistas estrangeiros que nos visitavam, e hoje a
nossa imagem no exterior está associada tão-somente a fotos de
m"!llheres seminuas e promessas veladas de sexo tropical.

Enquanto o resto do mundo incentiva o turismo como ativi
dade industrial que não polui, nós nem mesmo cumprimos deter
minação constitucional que classifica o turismo como atividade
prioritária para o desenvolvimento nacional.

É preciso que tratemos o turismo com seriedade, profissio
nalismo e objetividade, para que uma atividade empresarial capaz
de transfonnar-se em nosso passaporte para o primeiro Mundo não
seja confundida com badalação e passatempo de viúvas solitárias,
embusca de destaques em colunas sociais.

Objetivando dotar as ações de incentivo ao Turismo de ca
racterísticas científicas e tratar o assunto de fonna sistêmica e or
denada, apresentei, no início da legislatura, proposta de emenda à
Constituição que se encontra em tramitação, e acabo de iniciar,
junto com outros companheiros da Comissão de Economia, a for
mação da Frente Parlamentar Pró-Desenvolvimento do Turismo,
que, na sua primeira semana, obteve a adesão de quase metade do
Congresso Nacional, o que traduz a ansiedade e sensibilidade de
nosso Parlamento para com o tema. Pretendemos, Sr. Presidente,
debater e propor soluções, sob forma de regulamentação. dos in
centivos criados na nossa emenda constitucional, que certamente
serão somadas aos esforços que vêm sendo desenvolvidos por di
versos colegas, em especial Nelson Otoch e Rubem Medina, em
presários e especialistas que muito têm dado ao desenvolvimento
do turismo no Brasil.

É vergonhosa, Sr. Presidente, apesar dos competentes esfor
ços que vem marcando a gestão do Dr. Caio Luís de Carvalho na

Presidência da Embratur, a situação do Thrismo no Brasil, rece
bendo menos de meio por cento do fluxo turístico internacional;
um País com mais de sete mil quilômetros de costa, quase 300 dias
de sol por ano e belezas naturais compostas por florestais, sítios
arqueológicos, centenas de pequenas, médias e grandes cidades,
com suas caracteósticas singulares. Nossa terra é um continente de
opções de lazer infelizmente não explorado e pouco divulgado.

O turismo no mundo Sr. Presidente, principalmente na Eu
ropa e nos Estados Unidos, já constitui-se na segunda maior ativi
dade econômica, e em alguns sua primeira atividade econômica,
movimentando um total de quase quatro trilhões de dólares por
ano e empregando quase duzentos milhões de pessoas, sem çontu
do ferir o meio ambiente.

Somente a indústria de petróleo e a de aparelhos eletrônicos
movimenta maior sorua de recursos. No entanto, nenhuma ativida
de industrial emprega maior número de pessoas que a atividade tu
rística, que beneficia do executivo pós-graduado ao vendedor
ambulante semi-analfabeto.

Finalizando, Sr. Presidente, reaflnno, em nome da Frente
Parlamentar pro-desenvolvimento do turismo, nosso chamamento
aos colegas Deputados e Senadores Deputados Estaduais, Gover
nadores, Vereadores, Prefeitos, autoridades governamentais e em
presários do setor, para, juntos, debruçarmo-nos snbre os
problemas do turismo e encontrarmos soluções que nos pennitam
incorporar à economia brasileira milhares de consumidores novos,
que significarão centenas de novos empregos, captação de divisas
desconcentração de renda e melhoria da qualidade de vida de nos
sa população.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Concedo a pala-
vra ao nobre Deputado Felipe Mendes. .

S. Ex· dispõe de 2S minutos.

O SR. FELIPE MENDES (pPR - PIo Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, sr-s e Srs. Deputados, o Presidente
Fernando Henrique Cardoso afrrmou em seu discurso, na última
sexta-feira, em solenidade realizada no Palácio do Planalto, que o
Governo adota uma política "neo-social" e contestou o rotulo do
neoliberalismo.

Segundo ele, "o que o Governo está fazendo é criar os ca
nais para que o cidadão tenha os seus direitos reconhecidos e para
que ele próprio, através de suas organizações, participe na discus
são e na distribuição dos recursos para o atendimento dos recla
mos da sociedade".

Gostaria de entrar nessa discussão. Embora me faltem os
méritos intelectuais, não posso deixar de comentar alguns aspectos
do pronunciamento de S. Ex·

Em primeiro lugar, são funções precípuas do Congresso a
discussão pública para aprovar a distribuição dos recursos arreca
dados da sociedade e a discussão, também pública, dos temas que
fazem o ordenamento institucional e juódico do Estado.

No primeiro caso, o orçamento anual, not~se que há muitos
anos o Governo não elabora um plano de ação a médio e longo
prazo, o que levou muitos parlamentares à disputa de verbas para
suas regiões, em vez de discutirem as políticas públicas propostas.
Será isso clientelismo? Espero que o Governo envie ao Congresso
o Plano Plurianual de Investimentos, que serviIá de roteiro para
discutirmos as alternativas na alocação dos recursos, enquanto não
é apresentado o Plano com os objetivos e as metas globais.

Fico esperançoso com as afmnações do Presidente, de que "o
Parlamentar canwu de pedir um favor ao Govemo", e de que "é uma
indignidade considerar favor aquilo que é umdireito do cidadão".
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o Presidente responde à minha indagação, porque exerço o
dever de representante de milhares de cidadãos que reclamam seus
direitos.

A f011l1llção intelectual e política do Presidente Fernando
Henrique Cardoso está sedimentada no processo de discussão am
pla dos problemas, desde os seus primeiros tempos de Academia.
Por isso, e por sua experiência parlamentar, confio em que seus
auxiliares saberão acompanhá-lo no respeito ao Congresso Nacio
nal como a instância superior para o debate dos grandes temas na
cionais, inclusive a distribuição dos recursos públicos.

Voltando ao tema central, não creio que os conceitos de
"neolibera1" e ''neo-social'' sejam. excludentes. Sem consultar os
cientistas sociais, entendo que ser neolibemI é desejar transf011l1llr
os objetivos econômicos do Estado brasileiro, rompendo-se os la
ços de patemalismo e de clitmtelismo existentes com o setor em
presarial, cujos principais representantes cresceram às custas de
favores governamentais, de modo que o Estado possa ocupar-se de
suas funções indelegáveis, entre os quais se destaca a promoção da
redistriwição da renda, com o que exerce o seu lado ''neo-social''.

O Estado e o mercado haverão de coexistir, até porque o
Estado jamais deixará de interferir no mercado. O que não pode
haver é a influência de certos setores do mercado sobre o Estado,
como tem sumiam no Brasil.

A reforma das estroturas do Estado brasileiro foi iniciada
com a aprovação das emendas constitucionais relativas ao mono
pólio do petróleo e das telecomunicações e ao tratamento aos in
vestiJnentos estrangeiros; continuará, embora timidamente, com as
propostas enviadas ao Congresso referentes ao sistema triwtário e
ao Capitulo da Administração Pública, e deverá prosseguir, mais
tarde, com a ref011l1ll política.

Nesse contexto de reformas estruturais não defendo a redu
ção do tamanho do Estado, mas o redirecionamento de suas funçõ
es, de modo a capacitar-se para resolver os problemas sociais da
po~lação; e esta me parece ter sido a conceituação de Estado neo
social apresentada pelo Presidente em seu discurso.

Infelizmente, assim como temos dois Brasis, um rico e ou
tro pobre, um moderno e outro alrasado, temos duas vertentes no
patrimonialismo e no clientelismo que todos desejamos eliminar:
uma vertente, que se apropria dos recursos públicos para a domi
nação econÔmica, e oulra que os utiliza para a dominação po1ftica.

Preocupa-me a ref011l1ll econômica do Estado brasileiro
porque seus efeitos beneficiarão de imediato as regiões ricas, ao
passo que as ref011l1lls sociais - que ainda não foram sequer cogi
tadas - necessariamente beneficiarão as ~lações pobres de 10
das as regiões.

O Estado abre passagem, por necessidade e seguindo os
ventos da globalização econômica, para os investimentos privados,
engrossados pela entrada de capitais externos. E a perspectiva
atual é de que todo esse fluxo de recursos está se dirigindo para o
Sudeste e o Sul do Pais.

Recentemente, a imprensa divulgou estimativas de investi
mentos privados, nos próximos anos, no Rio de Janeiro e em São
Paulo, que superam a casa dos 10 bilhões de reais. As perspectivas
para " Nordeste são desalentadoras.

O Sudeste e o Sul, mais uma vez, são as regiões beneficia
das com uma nova política adotada pelo Governo. Foi assim com
a po1ftica de proteção às exportações de café, no início do século;
foi assim após a segunda guerra mundial, com a política de indus
trialização sob a liderança dos investimentos píblicos em setores
básicos da economia; foi assim na década de 70, com a po1ftica de
substituição de importações. E agora não podemos pennitir, passi
vamente, que as regiões ricas se tomem mais ricas em defrimento
das regiões mais pobres.
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o Sul e Sudeste beneficiaram-se da fase da estatização e co- .
meçam a beneficiar-se da fase da privatização.

Dessa f011l1ll, a nova ordem econômica, ou seja, o neolibe
mlismo, que começamos a praticar não pode ser aplicado linear
mente emum Pais tão desigual como o Brasil.

As empresas estatais que foram ou serão privatizadas locali
zam-se majoritariamente nas regiões Sudeste e Sul, o que significa
que foi lá onde o Estado brasileiro aplicou a maior parte dos seus
recursos, sejam os investimentos diretos, sejam os fmanciamentos
alravés dos bancos ofIciais. Portanto, as teses neoliberais não p0

dem ser tomadas como dogmas, se ainda há regiões onde é escassa
a presença do Estado na construção da infra-estrotura básica.

Por outro lado, a política neo-social do Governo não pode
ater-se à ref011l1ll das ações assistencialistas, por mais meritórias
que sejam. A educação e a sm1de pública estão em crise, não ape
nas porque os recursos são insuficientes, mas porque revelam que
as respectivas estroturas estão inadequadas às exigências de uma
nação que se pretende equiparar aos padrões do mundo moderno.

A concentração de renda, as taxas de mortalidade infantil e
as taxas de analfabetismo, entre ootros indicadores, colocam o
Brasil em situação incômoda no cenário internacional.

Sobre isso temos que pensar muito. E, confonne disse o
Presidente, ''pensar não é fácil, é difícil, mas é bom, ajuda".

O aperfeiçoamento das práticas po1fticas e administrativas é
um objetivo constante de todos nós. Como disse o Presidente Fer
nando Henrique Cardoso, ''não adianta acabar com o clientelismo
no Governo Federal para criá-lo no governo municipal 00 no go
verno estadual"; também não adianta acabar com o clientelismo
político sem coibir o clientelismo em alguns setores da wrocracia
estatal, entrelaçada com interesses econômicos do setor privado.

Os 11ltimos acontecimentos envolvendo altos funcionários
do Governo bem que poderiam sugerir outro conceito novo: o do
neoclientelismo, que se abastece de inf011l1llçõeS e experiências no
setor público para uso privilegiado de seus clientes empresários.

Para concluir, devemos pensar na ref011l1ll política, sem a
qual todas as ootras serão pouco eficazes. Não me refrro apenas à
reforma do Código Eleitoral, ou da Lei Orgânica dos Partidos Po
líticos, nem da lei eleitoral, mas a um con;mto mais amplo de con
quistas, que só serão defmitivas quando todos os brasileiros
tiverem tido o direito à educação, que é a condição essencial para
o exercício pleno da cidadania.

Era o que tinha a dizer. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Vai-se passar ao

horário de

VI - COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES

Tem a palavra o Sr. Jarbas Lima, pelo PPR.
O SR. JARBAS LIMA (pPR - RS. Sem revisão do ora

dor.) - Sr. Presidente, desejo fazer um registro do momento que
nós, do Rio Grande do Sul, estamos vivendo. Como é sabido, prin
cipalmente por V. ExA, como missionário, este ano é particular
mente importante para nós, ser o do sesquicentenário da Paz de
Poncho Verde, que foi a pacificação naquela guerra em que nossos
patrlcios rio-grandenses pelejaram com o Império do Brasil. Esse
conflito duroo dez anos e registroo mais de 4 mil mortos. Verda
deiros patrimônios foram sacrificados em nome dessa causa, e, até
pela sua duração e pelas condições adversas em que esses fatos se
desenvolveram, pode-se, no tempo, imaginar o sacrifício vivido
pelos protagonistas desse acontecimento: de um lado, a nossa gen
te do Rio Grande do Sul e, do outro, o Império brasileiro da época.

A pergunta que cabe é se alguma razão superior poderia
justificar aquele acontecimento bélico, uma luta entre irmãos, uma
luta de sangue e annas.
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Por ocasião de ato realizado no Município de Dom Pedrlto,
local que sediou as cerimônias em homenagem ao sesquicentená
rio da Paz de Poncho Verde, iniciadas há poucos dias no Rio
Grande do Sul, tive a honra de, em nome do Movimento Tradicio
nalista Gaúcho, manifestar-me procurando dar nossa interpretação
do significado daquela pacificação. Lá, procurei resgatar algumas
bandeiras que vêm perseguindo a consciência dos rio-grandenses
do-sul, e seguramente dos brasileiros, durante toda nossa história.

, Sr. Presidente, Adylson Motta, V. Ex- hoje, desta tribuna,
fez um brilhante pronunciamento a respeito de uma instituição
chamada partido político.

Quero dizer, como fonna de homenageá-lo e com V. Ex
concordar, que a luta vivida pelos rio-grandenses-do-sul desde
1835, no século passado, deveu-se ao fato de que desde então foi
criada a consciência de que s6 poderemos aperfeiçoar a vida social
se dispusennos de instituições s6lidas; s6 poderemos almejar a fe
licidade de um povo - sabe disso muito bem V. Ex- se pldermos
oferecer-lhe uma organização de vida em sociedade baseada em
valores como liberdade, respeito, cumprimento das leis, valoriza
ção das instituições. Foi exatamente em nome disso que os rio
grandenses, desde 1835, ao proclamarem a Revolução, jamais
abandonaram essas linhas de conduta na organização poHtico-ad
ministrativa do Estado brasileiro querendo que DÓS, Deputado
Adylson Motta e Deputado Matheus Schmidt - outro ilustre con
terrâneo que nos acompanha nesta hora -, fIZéssemos colIl]XOOn
der ao Brasil que s6 seria possível a convivência pacifICa e
respeitosa entre DÓs e os nossos irmãos das demais Províncias de
então, como dos demais Estados de hoje, à medida que constmis
semos uma sociedade baseada no respeito, na autodetenninação do
povo, no autogovemo, na escolha confiante das autoridades gover
nantes, na República - em substituição ao poder imperial e monár
quico, concentIador e autoritário -, na detenninação de
mecanismos de autodefesa e de realização da sociedade, na busca
da prática de atos que conduzissem à realização dos superiores in
teresses que qualquer sociedade alimenta. Uma organização basea
da na liberdade e no respeito. Isso é que pousa em annas e que
permite a compreensão do fato de as pessoas oferecerem a vida em
nome da sua causa. Não por uma guerra de conquistas, mas por
uma luta de ideais.

Não somos, evidentemente, melhores do que qualquer outro
povo do Brasil, mas temos verdadeira idolatria pelo plano das
idéias, pela necessidade de sennos superiores na compreensão dos
problemas que temos de enfrentar. E é isso, Deputado Adylscm.
Motta, que faz com que V. Ex- venha com tanta determinação à
tribuna dizer que quer resgatar o compromisso que assumiu com
seus eleitores e que mantém com o seu partido. É essa necessidade
congênita que n6s, do extremo meridional da Pátria,: temos nas
nossas opções político-partidárias, na nossa forma de! respeitar o
Estado, e que viemos mantendo.

O que estoo fazendo aqui é uma tentativa- que~ não seja
vã - de mamar a atenção dos meus pares para a necessidade de exa
minannos os acontecimentos de hoje não na sua individu$.lidade, mas
na ccm.textura que acabe provocando na visão de Estado.

Não estou preocupado nem assustado com o fato de o G0
verno pretender centralizar a competência da cobrança de tributos
na União, passando por cima dos Estados. Não estou preocupado
com o enfraquecimento dos Municípios. Não estou assustado com
a possibilidade de que se destrua essa estrutura que sustenta o ser
viço público no Brasil de hoje. Não me apavoro apenas com a pos
sibilidade de que o servidor público seja roubado nos direitos
conquistados ao longo de lutas e de gerações. O que me preocupa
é o resultado da soma dessas ações, é o desenho e a planta baixa
dessa' sociedade que há de resultar não pela ação improvisada, mas

pela ação maquiavelicamente planejada de cabeças doentias, é o
Brasil que irá resultar dessa concentração de poder, desse enfra
quecimento do sistema federativo, da destruição do principio da
autonomia administrativa municipal, e tudo que esteja: a negar
aquilo que tem sido alvo tanto do espírito democrático dos brasi
leiros do sul como dos brasileiros de todas as regiões. O que me
preocupa é que, passiva e cordatamente, estejamos assistindo ao
avanço da organização de um novo Brasil imperial, régio, supe
rior, concenlrador, hegemônico, elaborado e desenhado sobre a
destruição do sistema federativo, de um Brasil que não está DO

nosso sentimento, no nosso coração, na nossa razão, e que tenha
sido em vão, meu nobre colega Adylscm. Motta, toda essa luta e
todo esse sacrificio. República, federalismo, autonomia das regiõ
es, respeito às peculiaridades, à cultura, à atividade econÔmica, ao
trabalho, enfun, este Brasil que foi constmído a preço altissimo de
tantos sacrificios, não pode agora, pela ambição e pelo projeto
pessoal de uma administração, de um Govemo e - quem sabe? 
de um homem. ser arrasado no que tem de importante e de valoro
so na sua história, nas suas conquistas e nos seus avanços.

Era isso, Sr. Presidente Adylson Motta, que pretendia tra
zer, como modesta contribJição à manifestação emotiva, mas ra
cional, serena, feita por V. Ex- quando protestava diante da
agressão que se está JXCtendendo fazer a uma das áreas que precisa
de respeito por ser o único instrumento capaz de manter harmoni
camente a sociedade, que são os partidos políticos.

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Concedo a pala
vra ao nobre Deputado Matheus Schmidt, pelo PDT S. Ex- dispõe
de 10 minutos.

O SR. 'MATHEUS SCHMIDT (pDT - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sn e Srs. Deputados, ao assumir à
tribuna logo após o discurso do nobre Deputado Jarbas Lima, não
poderia, antes de iniciar o meu pronunciamento, deixar de louvar o
pronunciamento de S. Ex-

O Deputado Jarbas Lima, sem favor, é um político que hon
ra o Rio Grande, porque foi forjado na velha escola dos grandes
homens que o nosso Estado deu ao Brasil, um democrata, um ho
mem de profundas convicções, enraizadas em seu ser, e, como dei
xou claro, sente-se hoje profundamente preocupado - essa
preocupação é minha e, tenho certeza, de muitos Deputados desta
Casa também - com os caminhos que seguimos no campo institu
cional.

A Federação brasileira, ccm.sllUída a duras penas, com uma
série de defeitos que caracterizam um centIalismo de poder, mas
mesmo assim uma Federação, cujos resquícios ainda existem na
organização do Estado, mmca esteve correndo tantos riscos de so
çobrar como agora.

Este Govemo imperial, monárquico, como assim bem defi
niu o Depltado Jarbas Lima, que se instituiu no País e tem uma
postura igual à de um Governo que esteve hã poucos dias regendo
os destinos desta Nação, o Governo de Fernando Collor, vem tudo
fazendo para centralizar cada vez mais o poder político-adminis
trativo em Brasília.

Todos aqueles homens e mulheres póblicos que têm noção
precisa do que deva ser um federalismo nesta hora se preocupam
muito com os caminhos que estamos seguindo.

Em todos os projetos que vêm a esta Casa há sempre um
resquício, uma penada, alguma coisa, por mínima que seja, que
fere a Federação. Essas reformas que já aconteceram, ditas da ec0

nomia - agora é a reforma tributária e o Fundo Social de Emer
gência -, no fundo procuram dar achegas para o Poder Central,
causando desprestígio e prejuízo para a Federação.

Mas, Sr. Presidente, o que me traz à tribuna é um projeto de
lei sem maiores pretensões, mas que, imagino, servirá a muitos
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brasileiros que hoje atravessam dificuldades no campo juridico
institucional.

Apresentarei à consideração da Câmara dos Deputados pro
jeto de lei que dispõe sobre o fracionamento de imóveis rurais. A
presente iniciativa tem como objetivo proporcionar aos proprietá
rios de tais imóveis e faculdade de dividi-los em unidades produ
toras menores, com a conseqüente formação de novos imóveis
rurais, que poderão ser devidamente registrados no Cartório com
petente, indePendentemente da dimensão de sua área.

A sistemática atual profue o fracionamento de imóveis rurais
em áreas de tamanho inferior ao módulo calculado para o imóvel ou à
fração mínima de parcelamento, prevalecendo a menor área.

A proposta se justifica porque a vedação legal não tem evi
tado a proliferação de minifúndios. A minipropriedade condomi
nial restará inviável economicamente, com ou sem a sua divisão, a
não ser que os descendentes ou herdeiros dela se afastem, migran
do para outros locais. Em geral, os filllos do dono de pequena fa
zenda continuam a explorá-la em conjunto ou isoladamente, sem,
contudo, poder proceder à divisão total dos bens. A situação de in
suficiência de terras persiste, agravada pela dificuldade de admi
nistrar conjuntamente um uma mesma propriedade.

A proibição legal apenas conseguiu trazer embaraços aos
pequenos agricultores, que ficam em situação difícil quando, por
exemplo, vão ao agente fmanceiro em busca de crédito rural e pre
cisam da anuência de um irmão ausente, co-proprietário da fazen
da que é dada em garantia.

Tais dificuldades servem para engrossar o contingente de
migrantes que abandonam a sua terra natal em busca de melhores
condições de vida. Uns vão para as cidades, onde a mais das vezes
se instalam nas favelas periféricas e não encontram apoio algum.
Outros vão se aventurar em garimpos no Norte, desbravando suas
terras incultas, onde só encontram doença e desespero.

Melhor do que tais alternativas é prover para que o rurícola
não abandone a terra que tradicionalmente ocupa, mesmo que te
nha que complementar a sua renda trabalhando em propriedades
alheias, em atividades sazonais. Pelo menos na sua chácara ele p0
derá conduzir uma rocinha de fundo de quintal, uma horta. criar
seus poucos animais, que por si sós já lhe garantem condições de
vida infmitamente melhores do que aquelas que encontrará em ou
tros rincões.

A pulverização das propriedades servirá para abrigar produ
tores rurais. Não que o processo deva ser estimulado, mas permiti
do, a fim de que se evite um mal maior. que é o êxodo rural,
incrementado na medida em que se opõem dificuldades à adminis
tração das pequenas propriedades, altamente absorvedoras de
mão-de-obra.

É sabido que nem mesmo uma fazenda com o dobro da área
mínima prevista em lei pode sustentar-se sem o apoio governa
mental. De que adiantam 200 hectares sem estradas, assistência e
tudo mais? Mais importantes do que a área da propriedade são as
condições de exploração, que estão umbilicalmente vinculadas a
fatores externos ao empreendimento, os quais poderão tornar-se
desfavoráveis se, por exemplo, não se concede a um filllo ou her
deiro a liberdade fundamental de ficar com o quinhão que lhe cabe
e administrá-lo sozinho ou com quem lhe agrade.

Havendo recursos para investir numa pequena área bem ad
ministrada, pode-se obter rendimentos muito superiores àqueles
auferidos nas culturas e criações tradicionais, que requerem glebas
maiores. Com a rápida evolução das tecnologias de exploração m
ral, torna-se cada vez menos importante o tamanho do terreno ne
cessário a dar suporte à unidade de produção. Pelo contrário, hoje
a ênfase está na necessidade de capital, de assistência técnica e ge-

rencial, bem como dos outros requisitos inerentes à política de de
senvolvimento rural.

O óbice legal é capaz de alijar toda uma parcela da população
rural, a mais necessitada, dos programas de apoio implementados no
setor agricola. É necessário afastar esse impedimento, que traz os
mais variados embaraços ao pequeno produtor. Se ele não pode com
prar uma gleba maior, que lhe seja permitido viver diguamente com
aquela que possui, possibilitando a sua regularização para que este
agente, este cidadão. possa incorporar-se à economia nacional.

São essas as razões que fundamentam a nossa iniciativa, e
esperamos venha a ser aprovada pelos ilústres pares.

Assim, Sr. Presidente, estarei, amanhã, apresentando este pr0

jeto de lei à consideração da Câmara dos Deputados, porque imagino
que será uma faculdade dada a brasileiros, irmãos nossos, que têm di
ficuldades hoje de se fJXarern na terra, em função da política agrária
do Govemo, que, neste caso, infelizmente não deu resultado.

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Concedo a pala
vra ao nobre Deputado Chico Vigilante que usará os dez minutos
correspondentes ao seu partido, o PT.

O SR. cmco VIGILANTE (PT - DF. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente. Sr"s e Srs. Deputados. tive o cuidado de
ler e analisar emenda constitucional encaminhada pelo Governo
Federal, que trata da chamada reforma do Estado. Na verdade,
essa emenda - podemos dizer - está implantando ° terrorismo no
seio dos servidores públicos brasileiros. que, mais uma vez, vol
tam a ser responsabilizados por todas as mazelas existentes no
nosso País.

Sabemos que a má prestação de serviços neste País não é
culpa dos servidores; !J problema está no gerenciamento.

Entendemos que essa emenda constitucional é única e ex
clusivamente para demissão de servidores públicos estaduais e
municipais - até porque o próprio Ministro Bresser Pereira disse,
emum debate que tivemos na Comissão do Trabalho, de Adminis
tração e Serviço Público, que a União está enxuta, que não haveria
necessidade de demitir ninguém.

Entretanto, temos informações de que. uma vez aprovada
essa emenda constitucional, contra a qual iremos lutar, para que
não seja aprovada da maneira como está colocada, somente nos
Estados de São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina - passei es
ses dados ao Ministro, no debate que tivemos, e S. Exanão os con
testou - cerca de 1 milhão e 100 mil servidores seriam demitidos,
reforçando o exército de desempregados que está por aí.

Fico imaginando o que passa pela cabeça dos homens que
estão no comando da economia e da política nacional, ao chama
rem de reforma de Estado algo que única e exclusivamente servirá
para demitir servidores. Em vez dessa proposta, deveriamos estar
travando, neste instante, um debate sobre a profissionalização do
servidor público brasileiro. Precisamos implantar a carreira do ser
vidor público. Precisamos, acima de tudo, trabalhar com o concei
to de que o servidor é servidor do público, e não servidor de um
governo. Por exemplo, nesta Casa, os servidores nãó são servido
res do Presidente da Câmara dos Deputados. que é trocado a cada
dois anos; são, de fato, servidores da estrutura do Pode Legislati
vo, e, por isso têm de ter uma carreira. Entra Presidente, sai Presi
dente, os Deputados passam por aqui. outros Deputados virão, mas
os servidores vão ficando.

Desta forma, a carreira, vale para a União. É preciso que
criemos a carreira do servidor público federal. Nos países desen
volvidos, os chamados países de Primeiro Mundo. quando aconte
ce a troca de governo, o máximo que o Presidente ou o
Primeiro-Ministro faz, dependendo do sistema de governo, é tro
car os Ministros. O segundo e o terceiro escalões continuam intac
tos. porq~e ~o servidores públicos, e não servidores de um
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governo. Esta é a rnentalidade que não passa pela cabeça dos nos
sos governantes. Precisamos trabalhar com esse conceito e fazer
com que os nossos governantes aceitem a tese de que a profissio
nalização é fundamental.

Por outro lado, não venham dizer-me que o servidor tem es
tabilidade absoluta - isso não existe, é mentira! O servidoc, hoje,
mesmo estável, é demitido. O que, talvez, não agrade aos nossos
governantes é o fato de que não possam âemitir ao seu bel-prazer,
ao gosto, e não pela falta cometida pelo servidor. É por isso que
querem fazer essa modificação. E querem também privatizar o Es
tado brasileiro com a chamada terceirização do serviço póblico, o

. que já acontece nos mais variados ramos dessa atividade.

No Governo Collor, João Santana, de triste memória, disse
que anumaria o Estado, que melhoraria a qualidade dos serviços e
colocou milhares de servidores em disponibilidade. Depois disso,
os mesmos servidores foram contratados, para prestar o mesmo
serviço, no mesmo 6rgão, no mesmo posto de serviço, por inter
médio de empresas'locadoras de mão-de-obra.

Emum debate na Comissão de Trabalho indaguei do Minis
tro Bresser Pereira o que teria sido do Estado brasileiro, do serviço
público brasileiro, se não existisse a estabilidade no Governo Col
lor de Mello, e o estrago que aquele Presidente teria feito. Creio
que teria sido uma coisa irrecuperável até. Talvez levássemos cem
anos para recuperá-lo novamente.

Pedi um estudo à Assessoria Legislativa desta Casa, e o re
cebi hoje; muito bem fundamentado, por sinaL Estão de parabéns
os técnicos que nos assessoram aqui! Pretendo tomar conhecido
esse documento e travar o debate sobre a necessidade da manuten
ção da estabilidade do servidor público brasileiro.

O servidor é estável porque sua atividade 6 diferente. Ele
não pertence a uma empresa, não tem um patrlio. O Governo não é
patrlio do servidor; o patriio do servidor somos.n6s, os contribuin
tes brasileiros. O servidor tem de prestar contas aos contribuintes e
não ao governante de plantão.

Por isso, é fundamental a profISsionalização do servidor pú
blico brasileiro, com a instituição das carreiras permanentes e sua
democratização. Isso, inclusive, vale para as estatais.

Reclama-se tanto das empresas estatais! O problema é que
as direções das estatais têm servido muito mais como cabide de
emprego de políticos falidos. Muitas vezes, o candidato não tem
voto e ganha, como prêmio de consolação, um cargo na direção de
uma empresa estatal, quando o 16gico seria que o presidente de
uma estatal fosse escolhido pela capacidade técnica e administrati
va do cidadão, sendo essa gestão fIScalizada pela sociedade. Trata
se realmente de jogo de interesses. Depois, vem-se dizer que as
estatais não prestam, não dão certo. Fico pensando que as estatais
são muito boas, porque são tão maltratadas e ainda conseguem so
breviver. Temos como exemplo o Banco do Brasil, a Petrobrás, a
Companhia Vale do Rio Doce, a Rede Ferroviária Federal; enflDl,
em todas essas devemos verificar como são indicadas as pessoas
para dirigi-las. Fala-se também na privatização dessas empresas.

Estoo de acordo com a grita geral dos agricultores deste
País. E, se existe algo que está dificultando ainda mais a vida do
agricultor, são os insumos agrícolas, porque houve a privatização
do setor que, praticamente, triplicoo os seus preços.

Não sei se V. Ex·s já prestaram atenção na propaganda de
um tal Instituto Atlântica, a respeito de privatização. Agora já c0

meçam a falar na necessidade do reajuste de tarifas. Acreditam
tanto que os'setores de telecomunicações e de eletricidade serão
privatizados que já estão querendo que as tarifas sejam reajustadas
antes da possível privatização, caso contrário, nenhuma empresa
sobrevive.

Está aí, Sr. Presidente, o cerne dessa questão que merece ser
debatida pelo conjunto da sociedade brasileira. Felizmente, esse
não é um tema que envolve somente a esquerda. Ao contrário, toca
a todos os homens honestos, corretos e sinceros deste Parlamento.

Concluo, Sr. Presidente, dizendo que essa não é só uma
questão vinculada apenas aos Deputados do PT. Por exemplo, te
nho testemunhado a seriedade com que V. Ex·, Sr. Presidente, De
putado Adylson Motta, trata destes assuntos. Portanto, não se trata
de privilégio da esquerda defender o serviço público profissional e
de carreira, que venha a atender aos interesses públicos e não só a
meia dúzia de apaniguados. Por isso tenho certeza de que um
grande número de Parlamentares estará aqui nessa frente de defesa
do serviço público de qualidade e dos interesses dos servidores pú
blicosbrasileiros, que não são outros senão os de servir bem à so
ciedade.

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Concedo a pala
vra ao último orador inscrito para Comunicaçõe~·Parlamentares,
nobre Deputado Darcísio Perondi, pelo PMDB.

S. Ex· disporá de dez minutos.

O SR. DARCísIO PERONDI (PMDB - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, demais Deputados e Deputados pre
sentes nesta Casa, quero fazer uma manifestação sobre um bem da
pessoa humana, que é a saúde.

Quando a vida cessa, tudo cessa. Infeliz de um governo que
esquece o seu povo doente, o recém-nascido que precisa ser vaci
nado, a mãe grávida que precisa de uma assistência matemo-infan
til; infeliz de um governo que esquece o que está acontecendo na
saúde pública brasileira. É a volta das doenças chamadas reemer
gentes: o pernambucano que voltou a ter dengue, o paraense que
volta a sofrer um surto intenso da malária.

Os Prefeitos que acreditaram e acreditam na municipaliza
ção da saúde, além deste Parlamentar, dos Secretários de Estado,
que acertam um teto fmanceiro para cobrir o Sistema Unificado de
Saúde; enflDl, o recém-nascido, a mãe grávida, o Secretário de
Saúde, o Prefeito Municipal, todos esses são'realmente abandona
dos.

O Ministério da Saúde, em dezembro, foi completamente
iludido pelo Ministério do Planejamento. Criou-se um orçamento
que, segundo o Governo, é o maior para a saúde de todos os tem
pos, mas s6 no papel, de 13 bilhões e 900 milhões. No entanto, o
Ministério da Saúde, a partir de janeiro deste ano, pagou um bi
lhão de reais sobre as contas do ano passado, não havendo este
ano restos a pagar: incluíram, em dezembro, 1 bilhão e 200 milhõ
es de despesas com pessoal, a qual não estava orçada no Orçamen
to de 1995, e há também uma diferença de pagamento do SUS que
chega a 800 milhões, não prevista pelo Ministério do Planejamen
to em dezembro do ano passado. Isso leva a um défIcit de 3 bilhõ
es no orçamento deste ano. E não é do Governo brasileiro, mas
apenas do Ministério da Saúde, que cuida de 120 milhões de brasi
leiros, porque os outros 35 milhões podem pagar um plano de saú
de - mesmo com os aumentos - e conseguir uma consulta
particular. .

Então, foi um verdadeiro passa-moleque feito pelo Ministé
rio do Planejamento, em dezembro do ano passado, com o Minis
tério da Saúde. Aí temos o Ministro da Saúde, que está em uma
caminhada heróica não mais solitária; o CüNASS, Conselho Na
cional de Secretários Estaduais de Saúde; o Conselho Nacional de
Secretários Municipais de Saúde - CüNASEMS; a Confederação
das Misericórdias; o Conselho Federal de Medicina e outras enti
dades nacionais se uniram e estão nessa dura caminhada que o Mi
nistro Adib Jatene está tendo para implantar uma contriooição
provisória de movimentação fmanceira. Ela é indigesta, sim. Seria
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melhor que não precisasse ser criada. Por um lado, mostra a in
competência, a malvadeza dos tecnocratas do Ministério do Plane
jamento no ano passado, mas do outro lado demonstra que é uma
contribuição que vai salvar vidas. Beneficiará também o recém
nascido que precisa ser vacinado, permitindo que os agentes co
munitários do SUS visitem milhões e milhões de lares,
principalmente no Nordeste, para fazer medicina preventiva.

. Dessa forma, entendo que essa contribuição sobre movi
mentação fmanceira precisa do apoio desta Casa. Na quarta-feira,
ela deve passar na Comissão de Justiça do Senado. Depois virão as
duas votações necessárias no Senado.

Sei que é dificil defender a proposta, quando neste momento há
57 tributos e 18 impostos penali7ando mais o pobre, não o rico. Mas
essa cootribuição, ao cootrário, favorecem aquele assalariado que dese
ja o posto de saúde do seu bairro aberto; que quer o pronto-socorro de
uma santa casa aberto; que quer que o nosso sistema melhore, que os
Conselhos Municipais de Saúde sejam fotmados em todos os 5 mil
Municípios brasileiros, pois já existem em quase 3 milloca1idades.

Queremos também que o pr6prio Ministério tenha mais re
cursos para aumentar o controle, para instrumentalizar esses con
selhos, evitando as distorções. Essa contribuição - repito - salvará
vidas, vai evitar doenças. Se o Banco Central nos últimos quinze
dias se dispôs a aplicar 12 bilhões de reais para salvar a sm\ne fi
nanceira da rede bancária, por que o Tesouro e o pr6prio Banco
Central não temo recursos para salvar vidas? O Brasil com os Es
tados e Municípios existe porque há vida, existem brasileiros vi
vendo nesta terra. Foram 12 bilhões de reais aplicados para salvar
a saúde fmanceira dos bancos! Entretanto, esses mesmos bancos
agora reagem contra a criação da CMF, que vai ser provisória e
vinculada. O pobre não pode reagir; depende de n6s, Deputados e
Senadores, Secretários de Saúde e Prefeitos, enfim, de n6s, que fo
mos e~colhidospelo povo.

A CMF salvam vidas. Aquele cidadão que ganha mil reais
contribuirá com apenas 2,5 reais. O cidadão que ganha 500 reais
irá contribuir com 1,5 reais. Oitenta por cento da população eco
nomicamente ativa do País não possui conta bancária, apenas
20%. Daí questionar-se a existência da CMF, que, em cascata, in
fluenciará todos os pontos da cadeia produtiva da economia.

Na semana passada, consultei uma das maiores cabeças em
economia desta Casa, o ex-Ministro Delfim Netto, hoje Deputado
Federal, que me disse: "Deputado Perondi, é insignificante o
acréscimo inflacionário da CMF. É insignificante!"

Portanto, peço a esta Casa que acompanhe a decisão do Mi
nistro Adib Jatene, quando a emenda da CMF aqui chegar.

Se Deus quiser - e Deus é brasileiro -, a emenda passará no
Senado, e esta Casa não virará as costas para 13 milhões de brasi
leiros que podemo morrer nos pr6ximos doze meses, se a CMF
não for aprovada.

Era o que tinha a dizer.

VII - ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Nada mais ha

vendo a tratar, vou encerrar a Sessão, antes lembrando que haverá
sessão solene amanhã, às 10 horas, em homenagem aos dezesseis
anos de vigência da Lei de Anistia.

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta)-

COMPARECEM MAIS OS SRS.:

Roraima

Robério Araújo - PSDB.

Acre

Mauri Sérgio - PMDB.

Maranhão

Sebastião Madeira - PSDB.

Ceará

Inacio Arruda - PCdoB.

Piauí

Ciro Nogueira - Bloco - PFL.

Paraíba

Wilson Braga - PDT.

Pernambuco

Humberto Costa - PT; Ricardo Heráclio - Bloco - PMN.

Bahia

Coriolano Sales - PDT; Luís Eduardo - Bloco - PFL.

Minas Gerais

Herculano Angbinetti - PSDB; Nilmário Miranda - PT.

Espírito Santo

Luiz Buaiz - Bloco - PL; Theodorico Ferraço - Bloco 
PTB.

Rio de Janeiro

Francisco Dornelles - PPR; Miro Teixeira - PDT.

São Paulo

Aldo Rebelo - PCdoB.

Mato Grosso

Augustinho Freitas - PP.

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - PCdoB; Wigberto Tartuce - PP.

Goiás

Marconi Perillo - PP.

Mato Grosso do Sul

Flávio Derzi - PP.

Paraná

Vilson Santini - Bloco - PTB.

Santa Catarina

Paulo Bauer - PPR; Rivaldo Macari - PMDB.

Rio Grande do Sul

Adylson Motta - PPR; Germano Rigotto - PMDB; Hugo
Lagranha - Bloco - PTB; Matheus Schmidt - PDT; Nelson Mar
chezan- PPR; Renan Kurtz - PDT.

DEIXAMDE COMPARECER OS SENHORES:

Roraima

Alceste Almeida - Bloco - PTB; Luciano Castro - PPR;
Luis Barbosa- Bloco - PTB; Moises Lipnik - Bloco - PTB.

Amapá

Antonio Feijão - PSDB; Eraldo Trindade - PPR; Fáti
ma Pelaes - Bloco - PFL; Gervásio Oliveira - Bloéo ;::. PSB;
Murilo Pinheiro - Bloco - PFL; Raquel Capiberibe - Bloco
- PSB; Sérgio Barcellos - Bloco - PFL; Valdenor Guedes.
PP.
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Pará

Ana Jólia - PI; Anivaldo Vale - PPR; Antônio Brasil
PMDB; Benedito Guimarães - PPR; Elcione Barbalho 
PMDB; Gerson Peres - PPR; Giovanni Queiroz - PDT; Hilário
Coimbra - Bloco - PTB; José Priante - PMDB; Nicias Ribeiro
- PMDB; Paulo Rocha - PI; Paulo Titan - PMDB; Raimundo
Santos - PP; Socorro Gomes - PCdoB; Vic Pires Franco - Blo
co-PFL.

Amazonas

Alzira Éwerton - PPR; Arthur Virgílio - PSDB; Carlos da
CarlJIás - Bloco - PFL; Euler Ribeiro - PMDB; João Thomé Mes
trinho - PMDB; Pauclerney Avelino - PPR.

Rondônia

Carlos Camurça - PP; ConiUáo Moura - PMDB; Emerson
Olavo Pires - PSDB; Eurlpedes Miranda - PDT; lldemar Kussler
- PSDB; Marinha Raupp- PSDB; Silvemani Santos - PP.

Acre

Célia Mendes - PPR; OIicão Bógido - PMDB; Francisco
Diógenes - Bloco - PFL; João Maia - PSDB; Zila Bezerra 
PMDB.

Tocantins

Antônio Jorge - PPR; Darci Coelho - Bloco - PFL; Dolo
res Nunes - PP; Freire Jónior - PMDB; João Ribeiro - Bloco 
PFL; Osvaldo Reis - PP; Paulo Mourão - PPR; Udson Bandeira
PMDB.

Maranhão

Albérico FIlho - PMDB; César Bandeira - Bloco - PFL;
Costa Ferreira - PP; Davi Alves Silva - Bloco - PMN; Domingos
Dutra - PT; Eliseu Moura - Bloco - PFL; Jayme Santana- PSDB;
José Carlos Sabóia - Bloco - PSB; Márcia Marinho - PSDB;
Mauro Fecury - Bloco - PFL; Nan Souza - PP; Remi Trinta
PMDB; Roberto Rocha - PMDB; Sarney Filho - Bloco - PFL.

Ceará

Antônio Balbmann PSDB; Antônio dos Santos - Bloco
PFL; Ariosto Holanda - PSDB; Amon Bezerra - PSDB; Edson
Queiroz - PP; Firmo de Castro - PSDB; Gonzaga Mota - PMDB;
José Pimentel - PT; .Leônidas Cristino - PSDB; Nelson Otocb 
PSDB; Pimentel Gomes - PSDB; Pinheiro Landim - PMDB; Ro
berto Pessoa - Bloco - PFL; Rommel Feijó - PSDB; Ubiratan
Aguiar- PSDB.

Piauí

Alberto Silva - PMDB; Heraclito Fortes - Bloco - PFL;
João Henrique - PMDB; Júlio Cesar - Bloco - PFL; Mussa De
mes - Bloco - PFL; Waldir Dias - PPR.

Rio Grande do Norte

Carlos Alberto - Bloco - PFL; Cipriano Correia - PSDB;
Henrique Eduardo Alves - PMDB; Iberê Ferreira - Bloco - PFL;
Ney Lopes - Bloco - PFL.

Paraíba

Adauto Pereira - Bloco - PFL; Annando Abílio - PMDB;
Cássio Cunha Lima - PMDB; Enivaldo Ribeiro - PPR; Gilvan
Freire - PMDB; Ivandro Cunha Lima- PMDB; José Luiz Clerot
PMDB; Ricardo Rique - PMDB.

Pernambuco

Antônio Geraldo - Bloco - PFL; Fernando Ferro - PI; Fer
nando Lyra - Bloco - PSB; Gonzaga Patriota - Bloco - PSB; Ino
cêncio Oliveira - Bloco - PFL; João Colaço - Bloco - PSB; José
OIaves - slp; José' Jorge - Bloco - PFL; José Mendonça Bezerra
Bloco - PFL; José Múcio Monteiro - Bloco - PFL; Mendonça Fi
lho - Bloco - PFL; Nilson Gibson - Bloco - PSB; Osvaldo C0e
lho - Bloco - PFL; Pedro Corroa - Bloco - PFL; Roberto Fontes
Bloco - PFL; Sérgio Guerra - Bloco - PSB; Vicente AndIé Go
mes - PDT; Wilson Campos - PSDB; Wolney Queiroz - PDT.

Alagoas

Augusto Farias - PP; Fernando Torres - PSDB; José Tho
maz NoIlÔ - PMDB; Moacyr Andrade - PPR; Olavo Calheiros 
PMDB; Talvane Albuquerque- PP.

Sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB; Bosco França - Bloco - PMN;
Carlos Magno - Bloco - PFL; Cleonâncio Fonseca - PPR; José
Teles - PPR; Marcelo Deda - PT; Pedro Va1adltres - Bloco 
PMN; Wilson Cunha - Bloco - PFL.

Bahia

Alcides Modesto - PT; Aroldo Cedraz - Bloco - PFL; Be
nito Gama - Bloco - PFL; Beta Lelis - Bloco - PSB; Claudio Ca
jado - Bloco - PFL; Domingos Leonelli - PSDB; Eujácio Simões
- Bloco - PL; Félix Mendonça - Bloco - PTB; Fernando Gomes
PMDB; Geddel Vieira Lima - PMDB; Haroldo Lima - PCdoB;
Jaime Fernandes - Bloco - PFL; Jairo Azi - Bloco - PFL; Jairo
Carneiro - Bloco - PFL; Jaques Wagner - PT; João Leão - PSDB;
Jonival Lucas - Bloco - PFL; José Carlos Aleluia - Bloco - PFL;
José Rocha - Bloco - PFL; José Tude - Bloco - PTB; Leur Lo
manto - Bloco - PFL; Luiz Braga - Bloco - PFL; Luiz Moreira
Bloco - PFL; Manoel Castro - Bloco - PFL; Marcos Medrado 
PP; Mãrio Negromonte - PSDB; Nestor Duarte - PMDB; Pedro
Irujo - PMDB; Roberto Santos - PSDB; Roland Lavigne - Bloco
- PL; Simara Ellel}' - PMDB; Ubaldino Junior - Bloco - PSB.

Minas Gerais

Aécio Neves - PSDB; Antônio Aureliano - PSDB; Antônio
do Valle - PMDB; Aracely de Paula - Bloco - PFL; Annando
Costa - PMDB; Bonifácio de Andrada - Bloco - PTB; Carlos
Mosconi - PSDB; OIico Ferramenta - PI; Danilo de Castro
PSDB; Edson Soares - PSDB; Eduardo Barbosa - PSDB; Elias
Murad - PSDB; Eliseu Resende - Bloco - PFL; Fernando Diniz
PMDB; Francisco Horta - Bloco - PL; Genésio Bernardino 
PMDB; Hugo Rodrigues da Cunha - Bloco - PFL; Ibrabim Abi
Ackel- PPR; Jaime Martins - Bloco - PFL; Jair Siqueira - Bloco
- PFL; João Fassarella - PT; José Rezende - Bloco - PIB; José
Santana de Vasconcellos - Bloco - PFL; Lael Varella - Bloco
PFL; Leopoldo Bessone - Bloco - PIB; Márcio Reinaldo Moreira
- PP; Marcos Lima - PMDB; Maria Elvira - PMDB; Mãrio de
Oliveira - PP; Mauócio Campos - Bloco - PL; Mauro Lopes 
Bloco - PFL; Newton Cardoso - PMDB; Odelmo Leão - PP; Os
mânio Pereira - PSDB; Paulo Delgado - PT; Paulo Heslander 
Bloco - PTB; Raul Belém - Bloco - PFL; Roberto Brant - Bloco
- PTB; Romel Anízio - PP; Ronaldo Perim- PMDB; Sandra Star
ling - PI; Saraiva Felipe - PMDB; Sérgio Miranda - PCdoB; Sér
gio Naya - PP; Silas Brasileiro - PMDB; Sílvio Abreu - PDT;
Tilden Santiago - PI; Vittorio Medioli - PSDB; Zaire Rezende
PMDB.
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EspJrlto Mnro

João Coser - Pf; Jorge Anders - PSDB; Luiz Durão 
PDT; Nilton Baiano - PMDB; Roberto Valadão - PMDB.

Rio de Janeiro

Agnaldo Timóteo - PPR; Alcione Athayde - PP; Alexandre
Cardoso - Bloco - PSB; Alexandre Santos - PSDB; Alvaro Valle
- Bloco - PL; Arolde de Oliveira - Bloco - PFL; Ayrton Xerez
PSDB; Candinho Mattos - PMDB; Carlos Santana - Pf; Cidinha
Campos - PDT; Conceição Tavares - PT; Edson Ezequiel- PDT;
Eduardo Mascarenhas - PSDB; Eurico Miranda - PPR; Fernando
Gabeira - PV; Fernando Gonçalves - Bloco - PTB; Fernando L0
pes - PDT; Francisco Silva - PP; Itamar Serpa - PDT; Jair Bolso
naro ;-- PPR; Jandim Feghali - PCdoB; João Mendes - Bloco 
PfB; Jorge Wilson - PMDB; José Carlos Coutinho - S1p; José
Carlos Lacerda - PPR; José Egydio - Bloco - PL; José Mauricio
PDT; Laprovita Vieira - PP; Laura Carneiro - PP; Lima Netto 
Bloco - PFL; Lindberg Farias - PCdoB; Márcia Cibilis Viana 
PDT; Mareio Fortes - PSDB; Milton Temer - Pf; Moreira Franco
- PMDB; Paulo Feij6 - PSDB; Roberto Campos - PPR; Roberto
Jefferson - Bloco - PTB; Rubem Medina - Bloco - PFL; Sérgio
Arouca - PPS; Simão Sessim - PPR; Sylvio Lopes - PSDB; Va
nessa Felippe - PSDB.

São Paulo

Alberto Goldman - PMDB; Almino Affonso - PSDB;
Aloysio Nunes Ferreira - PMDB; Antônio Carlos Pannunzio 
PSDB; Antônio Kandir- PSDB; Arlindo Chinaglia - Pf; Amaldo
Faria de Sá - PPR; Amaldo Madeira - PSDB; Ary Kara - PMDB;
Ayres da Cunha - Bloco - PFL; Beto Mansur - PPR; Carlos Apo
linário - PMDB; Carlos Nelson - PMDB; Celso Daniel- Pf; Cel
so Russomanno - PSDB; Corauci Sobrinho - Bloco - PFL; Cunha
Bueno - PPR; Cunha Lima - S/p; De Velasco - Bloco - PSD;
Delftm Netto - PPR; Duilio Pisaneschi - Bloco - PTB; Edinho
Araújo - PMDB; Eduardo Jorge - Pf; Fausto Martello - PPR;
Franco Montoro - PSDB; Hélio Bicudo - PT; Hélio Rosas 
PMDB; Ivan Valente - Pf; Jair Meneguelli - Pf; João Mellão
Neto - Bloco - PFL; João Paulo - PT; Jorge Tadeu Mudalen 
PMDB; José Aníbal- PSDB; José Augusto - PT; José Coimbra
Bloco - PfB; José de Abreu - PSDB; José Genoíno - PT; José
Machado - PT; José Pinotti - PMDB; Jurandyr Paixão - PMDB;
Koyu Iha - PSDB; Luciano Zica - PT; Luiz Carlos Santos 
PMDB; Luiz Gushiken - Pf; Maluly Netto - Bloco - PFL; Mar
celo Barbieri - PMDB; Marquinho Chedid - Bloco - PSD; Marta
Suplicy - PT; Mauricio Najar - Bloco - PFL; Michel Temer
PMDB; Nelson Marquezelli - Bloco - PTB; Paulo Lima - Bloco
- PFL; Régis de Oliveira - Bloco - PFL; Ricardo Izar - PPR;
Robson Tuma - PSL; Salvador Zimbaldi - PSDB; Silvio Torres 
PSDB; TeIma de Souza - Pf; Tuga Angerami - PSDB; Ushitaro
Kamia - Bloco - PSB; Vadão Gomes - PP; Valdemar Costa Neto
- Bloco - PL; Vicente Cascione - Bloco - PfB; Wagner Rossi
PMDB; Wagner Salustiano - PPR; Welson Gasparini - PPR; Zu
laiê Cobra - PSDB.

Mato Grosso

Antônio Joaquim - PDT; Roberto França - PSDB; Rodri
gues Palma - Bloco - PfB; Rogério Silva - PPR; Tetê Bezerra
PMDB; Welinton Fagundes - Bloco - PL.

Distrito Federal

Maria Laura - Pf.

Goiás

Aldo Arantes - PCdoB; Barbosa Neto - PMDB; João Natal
- PMDB; Jovair Arantes - PSDB; Lidia Quinan - PMDB; Maria
Valadão - PPR; Nair Xavier Lobo - PMDB; Oreino Gonçalves 
PMDB; Pedrinho Abrão - Bloco - PfB; Pedro Canedo - Bloco
PL; Pedro Wilson - PT; Roberto Balestra - PPR; Rubens Cosac
PMDB; Sandro Mabel- PMDB; Vilmar Rocha - Bloco - PFL; Zé
Gomes da Rocha - Bloco - PSD.

Mato Grosso do Sul

Andre Puccinelli - PMDB; Marilu Guimarães - Bloco 
PFL; Marisa Serrano - PMDB; Oscar Goldoni - PMDB; Saulo
Queiroz - Bloco - PFL.

Paraná

Alexandre Ceranto - Bloco - PFL; Antonio Ueno - Bloco
PFL; Basilio Villani - PPR; Chico da Princesa - Bloco - PTB;
Elias Abrahão - PMDB; Flávio Aros - PSDB; Hetmes Parcianello
- PMDB; Homero Oguido - PMDB; 'João Iensen - Bloco - PTB;
José Borba - Bloco - PTB; José Janene - PP; Luciano Pizzatto
Bloco - PFL; Luiz Carlos Hauly - PSDB; Mauricio Requião 
PMDB; Max Rosenmann - s/p; Nedson Micheleti - Pf; Odllio
Balbinotti - slp; Padre Roque - PT; Paulo Bernardo - Pf; Paulo
Conleiro - Bloco - PTB; Renato Johnsson - PP; Ricanlo Barros
Bloco - PFL; Ricanlo Gomyde - PCdoB; Valdomiro Meger - PP;
Werner Wanderer - Bloco - PFL.

Santa Catarina

Edinho Bez - PMDB; Edison Andrino - PMDB; João Piz
zolatti - PPR; José Carlos Vieira - Bloco - PFL; José Fritsch 
PT; Leonel Pavan - PDT; Luiz Henrique - PMI,)B; Mário Caval
lazzi - PPR; Milton Mendes - Pf; Serafnn Venion - PDT; Valdir
Colatto - PMDB.

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - PT; Adroaldo Streck - PSDB; Augusto Nar
des - PPR; Carlos Cardinal - PDT; Enio Bacci - PDT; Esther
Grossi - PT; Ezídio Pinheiro - PSDB; Ivo Mainardi - PMDB; Jair
Soares - Bloco - PFL; José Fortunati - Pf; Luís Roberto Ponte
PMDB; Luiz Mainardi - Pf; Miguel Rossetto - PT; Osvaldo Bio
lchi - Bloco - PfB; Paulo Rítzel- PMDB; Telmo Kirst - PPR;
Wilson Branco - PMDB; Yeda Crosius - PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Encerro a Ses
são, designando para amanhã, terça-feira, dia 29, às 14horas, a se
guinte:

ORDEM DO DIA
(Às 16 horas)

Retirada de ProposiçAo
(Arl"'104,,.§.1~, do Regimento Interno)

I - Mensagem n2. 836, de 1995,do PoderExecutivo,
solicitando a retirada do Projeto de Lei n2 4.379, de 1994,
que "dispõe sobre Seguridade Social dos servidores Pú
blicos Civis Federais ativos, inativos, e seus familiares,
bem como dos pensionistas de que trata a Lei n'! 8.112,
de 1990, edáoutras providências", enviado à Câmara dos
Deputados com a Mensagem n2 1.068, de 1993.

11 - Mensagem rJ2 852, de 1995, do Poder Executi
vo, solicitando a retirada dos Projetos de Lei n2. 4.970, de.
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1,2 CeM PARECERES QUANTO AO MÉRITO CON
TRÁRIOS (Art. 133)

PROJETOS DE LEI:

, N2 3.395192 (JACKsa.J PEREIRA) - Dispõe sobre o
Regime Facultativo Complementar de Previência
Social e dá outras providências.

Prazo -12 dia: 29-8-95
Último dia: 4-9-95

1985, que "define a Polrtica Florestal para a Amazônia
Brasileira e dá oub'as providências"; e rP 4.619, de 1990,
de "dsp6e sobre as diretrizes básicas, para0 zoneamen1D
ecológico-econOmic:o nacional e dá outras providências",
anexado ao primeiro, enviados à Câmara dos Deputados
com as Mensagens Jl2 98, de 1985, e rP 147, de 1990,res
pectivamente.

URGaNCIA
(Art. 155, do Regimento Interno)

Vo1aÇlo

1
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N247-A, DE 1995

(DO SR. ABELARDO LUPION)

Votação, em turno único, do Projem de Lei Comple
mentar 02 47, de 1995, que acrescenta dispositivo ao
CódigoBeitoral, a fim de pemitir a ação rescisória em
casos de inelegibilidade; tendo parecer do relator desig
nado pela Mesa em sU>sUtuição à Comissão de Constitti
ção e Justiça e de Redação, pela constitucionalidade,
juridicidade, téalica legislativa, e no mérito, pela aprova
ção (Relator:Sr. Nilson Gibson).

Obs.: Matéria teve suavotação adiada nasessão de
24-8-95.

ORDINÁRIA

Votaçlo
2 ,

PROJETO·DE LEI N23.501-e, DE 1993
(DO SR. JACKSON PEREIRA)

Votação, em tumo único, do Projeto de Lei 023.501
B, de 1993, que estabelece a obrigatoriedade de contabi
lidade própria para os fundos administrados por
instittiçOes financeiras públicas; tendo pareceres: da C0
missão de Finanças e Tributação, pela adequação finan
ceiraeorçamentária e, no mérito,pelaaprovação (Relator:
Sr. Luiz Carlos H~liy); e da Comissão de Constituição e
Justiça e de Reda~o, pela canstitucionalidade,juridicida
de e técnica legislativa (Relator. Sr. Wz Máximo). PARE
CERES ÀS EMENDAS DE PLENÁRIO: da Comissão de
Finanças e Tributação, pela adequação financeira e orça
mentária e, no mérito, pela aprovação das emendas~ 3
e 4, e rejeição das de rfls 1 e 2 (Relator. Sra. Veda
Crusius); e da Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, pelainco~aJidade (ReIalor. Sr. Paes Lan-
dim)~ AVISOS

PR)PQSlçOES EM FASE DE EMENDAS OU RECURSOS

l-Emendas

11-Recursos

1. CONTRA APREClAçAO CONCLUSIVA DE COMI5o
sAo - ART. 24, 11 - PRAZO PARA APRESENTA
çÃO DE RECURSO: ART. 58, § 12

1 1 COM PARECERES fAVORÁVEIS:

PROJETOS DE LEI:

N2 4.459-0194 (pODER EXECunVO) - Fixa os efetivos
de oficiais da Marinha em terJ1)O de paz e dá outras
providências.

Prazo -12 dia: 29-8-95
Olllmo dia: 4-9-95

N24.583-DI94 (PODER EXECunVO) - Dá nova redaçlo
aos arts. 62,28e 31 da Lei rP7.652,de3defevereiro
de 1988, quedisp6esobreo Registro da Propriedade
Marítima

Prazo -11. dia: 29-8-95
Olllmo dia: 4-9-95

N24.293-A/94 (SENADO FEDERAL) - Alteradispositivos
daLei rP5.869, de 11dejaneirode1973,que"institui
o Código de Processo Civil", que tratam do agravo
de instrumento.

Prazo -1l dia: 29-8-95
Úlllmo dia: 4-9-95

N2 5.920-B19O (pAULO PAIM) - Dispõe sobre o processo
do trabalho nas açOes que envolvam demissão por
justa causa e dá oub'as providências.

Prazo -12 dia: 29-8-95
Último dia: 4-9-95

N2 2.142-B/91 (HÉUO BICUDO) - Dispõe sobre a manu-.
tençAo de empregados em convênios médicos e dá,
oubas providências.

N2 4.324-BI93 (ODELMO LEAO) - Acrescenta incisos ao
art 30 da Lei rP8.171 , de 17dejaneirode 1991 ,que
"dispOe sobre a política agrícola".

Prazo -12 ela: 29-8-95
Oltimo dia: ~95

'"'-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

N2 19-A195 (COMISSAO DE a!NaA E TECNOLOGIA,
COMUNlCAçAO E INFORMAnCA) -,Aprova o alo
que ol1orgape~ à FlJ1dação CuIu'aI de Ra:lio
ãlfld:) EdI esticada Região dos Lagos, paraexecttar
serviço derad~ sonoraem freqüência modlJa
da, nacidade de Cabo Frio, Esta10 do Rio de Janeiro.

Prazo -12 dia: 29-8-95
Oltimo dia: 4-9-95
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29 3Lfeira 15:00 Jorge Anders
15:25 Fernando Torres

RELAÇÃO DOS DEPUTADOS INSCRrrOS
NO GRANDE EXPEDIENTE DO MaS DE AGOSTO

Data Dia Hora Nome

30 4ª-feira 15:00 Leonidas Cristino
15:25 José Augusto

31 SLfeira 15:00 Arlindo Chinaglia
15:25 Antônio Brasil

Prazo -i!!. dia: 29-8-95
Último cfl8: 4-9-95

N9- 3.841/93 (PAULO ROCHA) - Concede isenção de
pagamento de taxa em concurso e dá outras provi
dências.

Prazo -12. dia: 29-8-95
Último dia: 4-9-95

N9- 4.144193 (MURILO PINHEIRO) - Determina a~~a
de poltronas destinadas a portadores de defi~êl1Cla

nas aeronaves comerciais em vôos domésticos e
internacionais.

Prazo -12 dia: 29-8-95
Último dia: 4-9-95

N9- 234195 (ADYLSON MOTTA) - Regula~~ta o pará
grafo primeiro, do artigo 61, da ConstitUição Fede
ral.

Prazo -12 dia: 29-8-95
Último dia: 4-9-95

3. CONTRA DECLARAÇÃO DE PREJUDICIALIDA
DE - ART. 164, § 12 (SUJEITOS A DELIBERA
çÃO DO PLENÁRIO, APÓS OUVIDA A CCJR,
NOS TeRMOS DO ART. 164, § 29. E§~) PRAZO
PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO: ART.
164, § 2º-

PROJETO DE LEI:

N!!. 4.626194 (PAULO PAIM) - Dá nova redação ao artigo
37 da Lei n'l3.807, de 26 de agosto de 1960, para
atÍibuir à pensão valor correspondente à aposenta
doria

Prazo -12 dia: 29-8-95
Último dia: 4-9-95

Nl4.1201C3 (WjURlLO PINHEIRO)-Acrescentaparágrafo 2.1 pELA INCONSTITIJCIONALlDADE E/OU INJURIDI-
único do artigo 58 da Lei n'l8.069, de 13 de julho de CIDADE OU INADMISSIBILIDADE:
1990- EstatutodaCriançaedoAdolescente, vedan- PROJETOS DE LEI:

do aos menores ele 18 anos ele idade a matrícula ou N21.083/91 (ELIAS MURAD) _ Dispõe sobre o Si~ema'
freqüência a academias de lutas marciais e estabe- Nacional de Farmacológica e dá outras provldênlecimenlDs congêneres.

Prazo -12 dia: 29-8-95 cias.
Último dia: 4-9-95

N24.234183 (SENADO FEDERAL) - Dispõe sobre o exer
cício daprofissão dedecoradore dáoutrasprovidên
cias.

Prazo -i!!. dia: 29-8-95
Último dia: 4-9-95

N2 4.424194 (WERNER WANDERERj - Dispõe sobre a
incidência de correção monetária nos pagamentos
efetuados em cartório de protestos.

Prazo -12 dia: 29-8-95
Último dia: 4-9-95

N2 4.580194 (JACKSON PEREIRA) - Altera dispositivos
das Leis fl2s 8.213, de 24 de julho de 1991 , e 8 .742,
de 7 de dezembro de 1993, e determina outras
providências.

Prazo -12 dia: 29-8-95
Último dia: 4-9-95

N2 4.718194 (pAULO PAIM) - Determina a inclusão dos
direitos sociais do trabalhador como matéria inte
grante das disciplinas do ClUTÍculo escolar obrigató
rio.

Prazo-12 dla: 29-8-95
Último dia: 4-9-95

N2 4.778194 (JACKSON PEREIRA) - Dispõe sobre pro
cedimentos de identificação de todos os passagei
ros, na entrada e saída do País.

Prazo -12 dia: 29-8-95
Último dia: 4-9-95

N!!. 95195 (CUNHA UMA) - Dá nova redação ao artigo 70
da Lei n'l5.1 08, de 21 de setembro de 1966, redu
zindo para dezesseis anos de idade para habilitação
para conduzir veículo automotor. (Apensados;
PL n9. 476195 do Dap. Ricardo f:larros e PL n'l493195
do Dep. Paulo Ritzel).

Prazo -12 dia: 29-8-95
Último dia: 4-9-95

2. CONTRA PARECER TERMlNAnvO DE COMISSÃO
- ART. 54 (SUJEITAS A DELIBERAÇÃO DO PLE
NÁRIO EM APRECIAÇÃO PRELIMINAR, NOS
TERMOS DO ART. 144, § 19.) PRAZO PARA APRE
SENTA,ÇÃO DE RECURSO: ART. 58, § 19. INTER
POSIÇAO DE RECURSO: ART. 58, § 32combinado
com ART. 132, § 22-
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ORDEM DO DIA DAS COMISSOES

I • COMISSÕES PERMANENTES:

3 _ PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 55195 - do Sr. Welinton Fagundes - que
"dispõe sobre a realização de plebiscito para a criação do Estado do Mato Grosso
do Norte".
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, na mérito, pela
aprovaç/io
VISTA: Concedida em 30.05.95 ao Deputado Hélio Bicudo.

COMISSÃO DE AGRICULTURA EpOLíTICA RURAL PAUTA N° 45195

Sala T.1)9, Anexo 11

Sala 116, Bloco das Lideranças

A V I S O N° 21195

COMISSÃO DE CONSTllUIÇÃO EJUSTiÇA EDE
REDAÇÃO

1 _ PROJETO DE LEI N° 4.776190 - da Sra. Rita Camata - que "acrescenta parágrafo
único ao art. 354 do Código de Processo Penal".
RELATOR: Deputado ZULAI~ COBRA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa, com emendas e,
no mérito, pela aprovação

ADIADA a discussão em 24.06.95 a pedido da relatora.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PAUTA N°63195
(Remanescente)

/lo • ProposlçiO sujeita 1\ apreclaçllo conclusiva das ComlssOes:

A - Proposições sujeitas à apreclaçio do Plenário da Casa:

PRIORIDADE
1 - PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 96192 - da Sr. Jackson Pereira - que "altera

a Lei Complementar nO 64, de 16 de maio de 1990, que "estabellice, de acordo com
o art. 14, §9' da Constituição Federal, casas de inelegibilidade, prazos de
cessação e determina outras providências".
RELATOR: Deputado ADYLSON MOTIA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela
rejeiçãO

2 _ PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 3195 - do Sr. Cunha Bueno - que "altera Q art.
l' da Lei Complementar nO 78 de 30 de dezembro de 1993, que "disciplina a
fixação do número de Deputados, nos termos do art. 45, §1° da Constituição

Federal".
RELATOR: Deputado CLÁUDIO CAJADO
PARECER: pela inconstitucionalidade e injurldicidade

3 _ PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 130/92 - do Sr. Jackson Pereira - que "acrescenta
parágrafo ao art. 187 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados".·
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA .' .
PARECER: pela constitucionalidadll, juridicidade e técnica legislatIva

3 - PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO N' 36195 - do Sr. Sérgio Carneiro e
outros· que "dispõe sobre as dalas das posses do Presidente da República, dos
Governadores de Estada, dos Prefeitos das Municípios, dos Senadores, dos
Deputados Federais e Estaduais e dos Vereadores e da eleição das Mesas da
Câmara dos Depulados e do Senado Federai". .
RELATOR: Deputado HÉLIO BICUDO
PARECER: pela admissibilidade

4 - PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO N' 55195 - do Sr. Roberto Paulino e
outros - que "acrescenta parágrafo 5' ao artigo 156 da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado MARCONI PERILLO
PARECER: pela admissibilidade

5 - PROPOSTA DE EMENDA A CDNSTITUIÇÃO N° 62195 - do Sr. Saulo Queiroz e
outros - que "altera dispositivos da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado BENEDITO DE LIRA
PARECER: pela inadmissibilidade

6 - PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO N° 63/95 - do Sr.Severino Cavalcanti e
outros - que "acrescenta perágrafo ao inciso XXXIV do art. 7' da Constituição

Federal, renumerando-se os demais".
RELATOR: Deputado CLÁUDIO CAJADO
PARECER: pela admissibilidade

7 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N' 65195 - do Sr. Régis de Oliveira e
outros - que "acrescenta inciso ao art. 103 da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado JARBAS LIMA
PARECER: pela admissibilidade

A. Proposlçoes sujeitas a dlsposlçOes especiais (arl. 202 • seguintes do RI):

TRAMITAÇÃO ESPECIAL

1 _ PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUIÇÃO N° 161193 - do Sr. Tony Gel e outro! 
que "dá nova redação ao art. 2' da Constituição Federal e acrescenta artigos
referentes à estrutura do Poder ModeradO!".
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA
PARECER: pela inadmissibilidade

2 _ PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO N° 17/95 - do Sr. Antonio Joaquim e
outros. que "altera parágrafos 1° e2' do art. 45 da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado VICENTE CASCIONE
PARECER: pela admissibilidade

PAUTA N° 73195

Prazo: 5 Sessões
Decurso:

PAUTA N°43195
{Remanescente)

/lo. Proposições sujeitas à apreclaçio do Plenário da Casa:

URGêNCIA

1 - EMENDA OFERECIDA EMPLENÁRIO AO PDL N' 214-N92 - que "aprova o texto da
Convenção sobre o DIreIto dos Tratados, concluida em Viena em 23 de maio de
1969, ressalvados os artigos 25 e 26". '
RELATOR: Deputado EDINHO ARAÚJO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
V!STA CONJUNTA: Concedida em 30.05.95 aos Deputados Régis de Oliveira e Hélio
Bicudo.

TRAMITAÇAO ORDINÁRIA

2 - ~':l0JETO DE DEC~ETO LEGISLATIVO N' 439194 - do Sr. Paes Landim - que
dispõe sobre e realização de plebiscito para a criaç/io do Estado do Gurguéia".
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade técnica legislativa e no mérito pela
aprovação . ' "
VISTA: Concedida em 30.05.95 ao Deputado Hélio Bícudo.

PAU T A N° 41195
(Remanescente)

A • ProposlçOes sujeitas à apreclaçio do Plenário da Casa:

PRIORIDADE
1 - EMEN~AS OFERECIDAS EM PLENÁRIO AO PL N' 4.560-B/90 - que "dispõe sabre a

partl?lpação dos trabalhadores nos lucras ou resultados da empresa, define sua
participação nos ganhos econômicos resultantes da produtividade do trabalho para
efeitos do § 4', do art. 216 da Constituição e dá outras providências".
RELATOR: Deputado DANILO DE CASTRO
PARECER: pela conslilucionalidade, juridicidade e técnica legislativa das
Emendas, com subemendas
VISTA: Concedida sm 16.05.95 aos Deputadas Aldo Arantes Marcelo Deda e
Matheus Schmidt '

2 - PROJETO DE LEI N" 4.5 - do Sen'J.do Federal (PLS nO 266169) - que "altera e
acrescenta disposiçOes e Lei n' 6.615, de 19 de agosto de 1960, alterada pela Lei
n' 6.964, de 9 de dezembro de 1961, que define a situação jurídica do estrangeiro
no Brasil e dá outras providências". (apensas os Projetos de Lei nOs 1 601
2.322,2.421 e 4.260, de 1969,4.692190, 1159191 e 3.644193) . ,
RELATOR: Deputado RODRIGUES PALMA
PARECER: pela prejudicialidade da projeta e das apensas de n's 2.322189, 4.692190,
} .601/89 .e do Subslitutivo da CCJR apresentado a este última; pela
tn~~stltuctonahdade da PL 1.159191, apensada; pela constitucionalidade,
Jundlcldade, técnica le~islativa e, na mérilo, pela rejeição do PL 3.644193, apensada;
e pela consllluctonahdade, juridicidade, técnica legislativa e, na mérito, pela
aprovação da PL 4.260/89, apensado, nos termos do Substitutivo apresentado.
VISTA: Concedida em 30.05.95 ao Deputado Adylson Motta.

B • ProposlÇio sujeita à apreclaçio conclusiva das Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
3 - PROJ~TO DE LEI N' 4.676-N90 - do Sr Paulo Paim - que "dispõe sobre a

capacidade CtVI~ do maior. de 16 (dezesseis) anos e menor de 16 (dezoito) anos
.para o fim especifico de movimentação dos depõsitos em Caderneta de Poupança".

RELATOR: Deputado ADYLSON MOTIA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, têcnica legislativa e, no mérito, pela
aprovação, com emenda

VISTA: Concedida em 23.05.95 ao Deputado Marconi Perillo.

1 - PROJETO DE LEI N' 336·N95 - da Sra. Fátima Pelaes - que "Assegura à mulher, na
condiçãO de cabeça-de-casal ou chefe de família, o direito de aquisição de terras
públicas".
RELATO!>.!': Deputada TETÉ BEZERR/\

RECEBIMENTO DE EMENDAS

Inrcio: 29/08195
Horário: 9 às 12 h e 14 às 18 h
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8 - PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO N' 67/95 - do Sr. José Priante e outros
que "altera a redaçllo do inciso X do §2' do art. 155 da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado ALDO ARANTES
PARECER: pela admissibilidade

9- PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO N' 72195 - do Sr. Salomão Cruz e outros
- que "suprime o inciso XVI do art. 49 da Constituição Federal e dá nova redação
ab parágrafo 3' do art. 231 da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado NEY LOPES
PARECER: pela admissibilidade

10 - PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO N' 77/95 - do Sr. Severino Cavalcanti e
outros - que "acrescenta ao texto do inciso V do art. 7' da Constituição Federal a
expressA0 "dale excluidos os trabalhadores da microempresa e da empresa de
pequeno porte".
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES
PARECER: pela admissibilidade, com emenda

11 - PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO N"80195 - do Sr. Fernando Gabeira e
outros - que "dá nova redação ao §2' do art. 14 e ao "capuf' do art. 143 da
Constituição Federaf'.
RELATOR: Deputado ADYLSON MOTTA
PARECER: pela admissibilidade

12 - PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO N' 89195 - do Sr. Nicias Ribeiro e outros
- que "dá nova redação ao inciso IV do art. 29 da Constituição Fedaral".
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON
PARECER: pela admissibilidade

13 - PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO N' 95195 - do Sr. Fernando Zuppo e
outros - que "dá nova redação ao art. 144 da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado PRISCO VIANA

.. PARECER: pela admissibilidade, com emenda

14 - PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO N' 97195 - do Sr. Jerônimo Reis e
outros - que "dá nova redação ao inciso V do art. 37 da Constituição Federal":
RELATOR: Deputado ARY KARA
PARECER: pela inadmissibilidada

15 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSl'lTUIÇÃO N' 99/95 - da Sr". Elcione Barbalho e
outros - que "altera a redação do art. 179 da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES

. PARECER: pela admissibilidada

16- PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N' 100195 - do Sr. Salomão Cruz e
outros - que "modifica o § l' do art. 231 da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON
PARECER: pela admissibilidade

PAU T A N° 74/95
(Remanescente)

A • Proposições sujeitas *apreelaçlo do Plenário da Casa:

PRIORIDADE

1 - PROJETO DE LEI N' 5.233190 - do Senado Federal (PLS n' 36190) - que "dispõe
sobre admissAo e demissão de servidores públicos em periado eleitoral e dá
outras providências".(apensos os Projetos de Lei n's 4.895190,5.052190 e 5.149/90)
RELATOR: Deputado BENEDITO DE LIRA

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela
aprovação deste e dos PLs n's 4.895190 e 5.149/90, apensados; e pela
prejudicialideda do PL n' 5.052190, apensado
VISTA CONJUNTA: Concedida em 17.08.95 aos Deputados Prisco Viana, Nilson
Gibson e Matheus Schmidt.

TRAMITACÃO ORDINÁRIA

2 - EMENDAS OFERECIDAS EM PLENÁRIO AO PL N' 8.052-A/86 - que "torna
obrigatória a publicação anual, por parte de todos os órgãos da administração Direta
e Indireta, das daspesas efetuadas com propaganda e publicidade, discriminado
o m<1ltante pago a cade agência ou veiculo beneficiado".
RELATOR: Deputado PAULO DELGADO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa das Emendas
n's 1, 2 e 4; e pela prejudicialidade da Emenda n' 3
VISTA: Concedida em 17.08.95 ao Deputado Jorge Wilson.

B • ProposlçOes sujeitas *apreclaçlo conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE

3 - PROJETO DE LEI N' 191-B191 - do Senado Federal (PLS n' 329/89) - que ''lixa
critérios pera a realização de despesas com publicidade oficial".
RELATOR: Deputado PAES LANDIM
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e das
nove emendas apresentadas na Comlsslio de Justiça
VISTA: Concedida em 17.08.95 ao Daputado Jorge Wilson.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

4 - PROJETO DE LEI N' 6.019-A/90 - do Sr. Telmo Kirst - que "cria o Programa de
Crédito Fundiário".

RELATOR: Deputado ADHE::MAK bE: BARROS FILHO PARECER: pela
constitucionalidada, Juridicidade e técnica legislativa deste e do Substitutivo da

Comissão de Agricultura e Política Rural, na forma do S~b.stitutivo apresentado

5 - PROJETO DE LEI N' 382-B/91 - da Sra. Rita Camata -. que "dispõe sobre o acesso
da mulher ao mercado de trabalho e determina outras providências".
RELATOR: Deputado ALZIRA EWERTON
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, na

forma do Substitutivo da Comisslio de Seguridada Social e Família, com
subemendas

6- PRO.JETO DE LEI N' 1.753191 - do Sr. Paulo Paim - que "dispõe sobr~·. a
concess~o do adicional de periculosidade aos porteiros, zeladores, Vigias,
garagistas, vigilantes e guardas de segurança".
RELATOR: Deputado PAULO DELGADO .' .
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téCnica leglslallvadaste e do
Substitutivo da ComissAo de Trabalho, de Administração e Serviço Público

7 _ PROJETO DE LEI N' 3.282-AI92 - do Sr. Sergio Arouca - que "altera a redação
dos arts. 29, 36 e 49 da Consolidaçllo das Leis do Trabalt:o, ,~proVada pala
Decreto-Lai n' 5.452, de l' de maio de 1943 e dá outras provldánClas .
RELATOR: Deputado ÁTILA LINS . ..
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidada e téCnica legislativa

8 _ PROJETO DE LEI N' 3.4OB-A/92 - do Sr. Jerônimo Reis - que "dispõe sobre as
obrigações da instituição responsável por unidade hospitalar ~ecorrentes de danos
causados a paciente que contrair infecção· hospitalar durante Internação".
RELATOR: Deputado ALEXANP.RE CARDOSO ., ..
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no menta, pela
aprovação

9 _ PROJETO DE LEI N' 3.653193 - do Sr. Valdir Colatto - que "ac;,escenla parágrafo
ao art. 2' da Lei n" 5.553, de 6 de dazembro de 1968, que dispõe sobre a
apresentação e uso de documentos de identificação pessoal". .
RELATOR: Deputado NESTOR DUARTE . .
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa, com emenda e,
no mérito, pela aprovação

10 _ PROJETO DE LEI N' 3.729-BI93 - do Sr. Jackson Pereira - que "altera o art. l' da
Lei n' 8.287, de 20 de dezembro de 1991, que "dispõe sobre a conce~slio do
beneficio de seguro-desemprego a pescadores artesanais, durante os penados de
defeso".
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA .' . .
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa

11 - PROJETO DE LEI N' 141-AI95 - do Sr. Josá Coimbra - que "obriga a impressão, nas
bulas dos medicamentos que especifica, de advertência aos fumantes sobre os

riscos do tabagismo em relação a determinadas patologias".
RELATOR: Deputado ALEXANDRE CARDOSO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa

PAU T A N° 75195

A • ProposlçOes sujeitas à apreclaçlo conclusiva das ComlssOes:

PRIORIDADE

1 - PROJETO DE LEI N' 2.766-A/92 - do Senado Federal (PLS n' 259/91) - que
"determina a indisponibilidade dos bens da vítima de seqüestro e de extorsão
mediante seqüestro, os de seu cônjuge e de seus parentes, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado ZULAI~ COBRA
PARECER: pela inconstitucionalidade e, no mérito, pela rajeição deste, das
Emendas da Comisslio de Finanças e Tributação e da emenda apresentada na
Comisslio da Justiça
VISTA: Concedida em 08.08.95 ao Deputado Nilson Gibson

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

2 - PROJETO DE LEI N' 2.746192 - do Sr. Jackson Pereira - que "dispõe sobre os
prazos para apreciação das contas do Presidente da República, Governadores de
Estados e Prefeitos Municipais".
RELATOR: Deputado BENEDITO DE LIRA
PARECER: pela inconstitucionalidade deste e da Emenda da Comissão de Finanças
e Tribulação
VISTA: Concadida em 08.08.95 ao Deputado Nilson Gibson .

3 - PROJETO DE LEI N' 3.257-A/92 - do Sr. Sergio Arouca - que "altera a redação do
art. 652 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovado pelo Decreto-Lei n' 5.452,
de l' de maio de 1943, e do art. 2' da Lei n' 7.701, de21 de dezembro de 1988".
RELATOR: Deputado ÁTILA LINS
PARECER: pela inconstitucionalidada deste; e pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa do Substitutivo da Comisslio de Trabalho, de
Administração e Serviço Público
VISTA: Concedida em 08.08.95 ao Deputado Jair Siqueira

4 - PROJETO DE LEI N' 3.967-A/93 - do Sr. Jackson Pereira - que "proibe às instituições
financeiras a abertura de contas sem idantificaçlio de seu titula~'.
RELATOR: Deputado PRISCO VIANA
PARECER: pela inconstitucionalidade e anti-regimentalidade deste, das Emendas
adotadas pela Comissão de Finanças e Tributação e da emanda apresentada na
Comissão da Justiça
VISTA: Concadida em 08.08.95 ao Deputado José Genolno
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REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

PAUTA N° 65195
Horário: 18:00 h

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO UA-BANO E
INTERIOR

Sala 142-e, Anexo 11

AVISO N°08195A • ProposlÇlo sujella à apreclaçlo do Plenàrlo da Casa:

TRAMITAÇÃO ESPECIAL

1 - OFICIO N' 352-P192 - do Supremo Tribunal Federal _ que "solicita licenÇa prévia, RECEBIMENTO DE EMENDAS
nos. te,nnos d? art. .53, parágrafo 1', da Constituição Federal, para apreciar Inicio.: 24.08.95 Prazo.: 05 Sessõ.s
denunCia oferecida contra o Deputado Francisco Diógenes de Araújo" Horário.:09:oo às 12:00 e de 14:00 às 18:30 Decurso: 2' S.ssão
RELATOR: Deputado PRISCO VIANA
PARECER: pela não concessão da licença

PAUTA N°84195
(Remanescenla)

A· PropOlIÇlo sujella à apreclaçlo do Plenàrlo da Casa:

TRAMITAÇÃO ESPi=CIAL

1 - OFICIO N' 537-P195 - do Supremo Tribunal Federal - que "solicita licença prévia, nos
termos do art. 53, § 1', da Constituição Federal, para apreciar denúncia oferecida
contra o Deputado Osório Adriano Filho".
RELATOR: Deputado PRISCO VIANA
PARECER: será proferido durante a reunião

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSU...IDOR,
MEIO AMBIENTE EMINORIAS

AUDiêNCIA PÚBLICA

Local: Plenário n' 8, Anexo 11
Horário: 10:ooh

TEMA:
"DISCUSSÃO DO PROJETO DE LEI N' 4.287/93 - DO PODER EXECUTIVO - QUE
'DISPOE SOBRE A Ri=NOVAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVi=IS PARA FINS
EMPRESARIAIS".

~:~~T~~~E AFIF DOMINGOS, Presidente da Confederação Nacional das
Associações Comerciais;
-Srs.GERALDO BEIRE SIMOES e HÉLZIO LivlO FREDA MASCARENHAS,
representando os Srs. JULlANO RENNÓ, Presidente da Federação NaCional do
Meneado Imobiliário e GEORGES DE MORAES MASSET, Presidente do Sindicato
das Empresas de' Compras, Vendas, Locação e Administração de Imóveis e
Condomlnios Residenciais e Comerciais do Rio de Janeiro; e
-Sr. NELSON FARIAS LINS D'ALBUQUERQUE JÚNIOR, Diretor do Departamento
Nacional de Proteção ao Consumidor.

CONVIDADOS:
-PROCONS Estaduais;
-ONGs de Defesa do Consumidor.

AVISO N°38195

1 - PROJETO DE LEI NO 1.36S-N91 - do Sr. Jacl<son Pereira • que "Determina a
alienação de bens imóveis de propriedade do Departamento Nacional de Obras contra
as Secas - DNOCS, destinados a residência de seus servidores, através de linha de
crédito especial aberto pela CEF - Caixa Econômica Federal".
RELATOR: Deputado FELIPE MENDES

2 - PROJETO DE' LEI N' 1.606-N91 - do Sr. Jacl<son Pereira - qu~ "Dispõe sobre o
controle de degradação ambiental em áreas de dunas".
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS i;'ANNUNZIO

3 - PROJETO DE LEI N'133-8195 - do Sr. Elias Murad - que "Institui a obrigatoriedade da
. instalação de fomos crematórios em centros urbanos com população superior a um

milhão de habitantes e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ARMANDO ABfLlO

4 - PROJETO DE LEI N' 437195 - do Sr. Femando Ferro e Outros - que "Modifica a Lei n'
7.827, de 27 de setembro de 1989, que "regulamenta o artigo 159, inciso I, alinea C,
da Constituição Federal, institui o Fundo Constitucional de Financiamento do Norte 
FNO, o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE e o Fundo
Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste - FCO, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ROGÉRIO SILVA

5 - PROJETO DE LEI N' 664/95 - do Sr. José Coimbra - que "Cria o PRÓ-TETO 
Programa para Habitação em Lote Próprio".
RELATOR: Deputado WILSON CIGNACI-lJ

6 - PROJETO DE LEI N' 728/95 - do Sr. Chico Vigilante - que "Concede prioridade na
liberação de financiamentos através do Sistema Financeiro de Habitação e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado CÉSAR BANDEIRA

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E
COMÉRCIO

Sala 110 - Bloco das
Lideranças

PAUTA Nb 32195
Horàrlo: 10 h

Local: PlenArlo 19 • Bloco das Lideranças

AUDI~NCIAPÚBLICA
TEMA: Dlscusslo da polltlca de Incentivos para a regUlo amazOnlca.

1 - PROJETO DE LEI N' 1.300191 - do Sr. Antônio Carlos Mendes Thame - que "dispôe
sobre a escolha de locais para depésito intermediário seletivo de rejeitas radioativos e
dá outras providências".
RELATORA:Deputada Maria Valadão

2. PROJETO DE LEI NO 4,420-N94 - do Poder Executivo (MSC 87/4) - que "dispõe sobre
a ocupação, utilização e o exercfcio de atividades na faixa de fronteira".
RELATOR: Deputado Femando Gabeira

COMISSÃO DE DEFESA NACiONAL

A V I S O N° 12195

RECEBIMENTO DE EMENDAS

CONVIDADOS:

- O.... FLORA VALLADARES COELHO, Presidente do Banco da Amazônia S/A
BASAe
- Dr. FREDERICO ALBERTO DE ANDRADE, Superintendente da
Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM.

RECEBIMENTO DE EMENDAS

Inicio.: 29/08195
Horário.: 9h is 12h e 14h às 18h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: -

Infcio: 22/08195
Horário: 9 às 12h e 14 às 18h

Prazo: 5 Sessões
Decurso; 4- sessão

Sala T-15, Anexo 11

A V I S O N° 16195

1 - PROJETO DE LEI N' 1.891-AI91 - do Sr. Jacl<son Pereira - que "dispée sobre a
maioridade civil e penal e sobre a idade para prestação do serviço militar facultativo".
RELATOR: Deputado PAULO HESLANDER

RECEBIMENTO DE EMENDAS

Infcio.: 24108195
Horária.: 9 às 12 h e 14 às 18:30

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 2& sessão

1 - Projeto de Lei n' 1.900/91 - do Sr. Virmondes Cruvinel - que "disciplina a exploração
direta de atividade econômica pelo Estado, regulamentando o "caput" e parágrafo 3'
do artigo 173 da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado ROBERTO FONTES

2 - Projeto de Lei n' 2.230191 - do Sr. Jacl<son Pereira - que "dá nova redação ao artigo
32 da Lei n' 7.537, de 02 de setembro de 1985, que "dispõe sobre o cheque e dá
outras providências",
RELATOR: Deputado NELSON OTOCH

3 - Projeto de Lei n' 2.335191 - do Sr. Jackson Pereira - que "dispõe sobre intermediação
na venda de concursos de prognósticos e credenciamento de agentes lotéricos".
RELATOR: Deputado JÚLIO REDECKER
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4 - ProjeIo de lei n" 3.033192 - do Sr. Germano RigoIto - que"~ o beneficio fiscal
inslituido pele Lei n" 8.191, de 11 de julho de 1991, no que conceme a !fatoras,
colheitadeiras e demais máquinas agrfcol..... (APenso o PL n" 614195)
RELATOR: Deputado HERCUlANO ANGHINETTI

5 - Projeto de Lei n" 4.387194 - do Sr. Valdir Col8llo - que "dispOe sobre a padronizaçAo,
o registro, a inspeçlo e a fiscalizaçlo de produtos de origem vegetal industrializados
e dá outras providênci.....
RELATOR: Deputado JOS': MÚCIO MONTEIRO

8 - Projeto de Lei n" 4.528194 - dos Sra. Dércio Knop e outros .. que "autoriza a aiaçAo de
lvN de LMe Com6n:io nos MI.I1icípios de Dionísio Cerqueir8, no Estado de S8nl8
C8tarina. e 1l8rr8cIo. no Estado do Paraná. e dá outras provid6ncias".
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS

7 - Projeto de Lei n" 4.617194 - do Sr. Francisco Rodrigues .. que "dispOe sobre a
<:8p8Cit8ÇIo e competitividade da indústri8 aeronáutica e dá outras providênci.....
RELATOR: Deputado CARLOS MELLES

8.. Projeto de Lei n" 4646-A/904 - do Sr. Pinheiro Landim - que "autoriza a ediçAo de até
2016 (vinte por osnto) de farinha de mandioc8 á farinha de trigo pura e dá outras
providênci.....
RELATOR: Deputado MARIO CAVAllAZZl

9 - ProjeIo de Lei n" 4.735/904 - do Sr. Francisco Dornelle. - que "dispOe sobre o
com6rcio inIemacionl1l br..ileiro".
RELATOR: Deputado CUNHA LIMA

10 .. ProjeIo de Lei n" 171195 - do Sr. Jackscin Pereira .. que "autoriza a aiaçAo de áreas
de livre com6rcio em municfpios localiz8dos na faixa de fronteira do Bra.il, na.
condiçl5es que estipul.... .
RELATORA 08putad8 AlZIRA EWERTON

23 - Projeto de Lei n" 622195 - do Sr. José Fortunati - que"811er8 a Lei n" 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, que "dispOe sobre as SOcíed8des por aç6es".
RELATOR: Deput8do LAPROVITA VIEIRA

24.. Projeto de Lei n" 624195 - do Sr José Priante e outros - que "aia as Iveas de LMe
Com6n:io de AIl8mira, Marabá, Salin6poh. e S8nI8rém no Estado do Pará e dá outras
providências".
RELATOR: Depu\8do PAULO RITZEL

25 - ProjeIo de Lei nO 659195 - do Sr. AntOnio FeijAo .. que "aia a Ares de LMe Comércio
de Lararjal do Jari, no Estado do Amapá, e dá outra. providênci8S".
RELATOR: Deputado BETINHO ROSADO

26 - Projeto de Lei n" 663195 - do Sr. Seba.tiAo ~ira - qu;; "aia a Ares de Livre
Comércio de Imperatriz, no E.tado do Maranhão e dé outras pr0vidênci8S".
RELATOR: Deputado HUGO RODRIGUES DA CUNHA

27 - Projeto de Lei n" 670195 - do Senado Federal (PLS n" 51195) - que "ali.. a Lei n"
8.256, de 25 de novembro de 1991, que "aia Area. de Livre Com6n:io nos Municfpios
de Peceraima e Bonfim, no Estado de Roraima, e dá outra. providências".
RELATOR: Deputado GONZAGA MOTA

28 - Projeto de Lei n" 707195 - do Sr. José Coimbra - que "asseg<Ia 80 aposl8dor,
informaçao prévia sobre sua chance de premiaçAo em sorteio".
RELATOR: Deput8do RICARDO HERAcLlO

29 - Projeto de Lei n" 708195 - do Sr Moacir Andrade· que "aia éree de livre comércio no
Município de Penedo, E.tado de Alagoas, e dá outra. providênci..•.
RELATOR: Deputado WAGNER SAlUSTIANO

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA'E
DESPORTO

11 .. ProjeIo de Lei n" 239195 .. do Sr. Expedno Júnior - que "cria área de livre comércio no
Municipio de Porto Velho, E.tado de RondOnia, e dá outre. providência....
RELATOR: 08put8d0 ANTONIO KANDIR

AVISO N"55195

A V I S O NO 57195
RECEBIMENTO DE DESTAQUES

A V I S O NO 56195
RECEBIMENTO DE DESTAQUES

A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ DESTAQUES APRESENTADOS POR MEY
BROS DESTA COMISSÃO.

1· PROJETO DE LEI N" 553195 - do Sr. Airton Dipp .. que "dispOe sobre a dedutibilidade
de ~se. com instruçAo, em relaçAo à base de cálculo do imposto de rende de
P8SS08 fi.ica"
RElATOR: Deputado Paulo Lima
PARECER: favorável

A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ DESTAQUES APRESENTADOS POR MEY
BROS DESTA COMISSÃO.

1 - PROJETO DE LEI NO 330195 - do Sr. Eduardo M8scanInh8s - que "dispOe sobre a
regulamenl8çAo do Profissional de EducaçAo Fí.ica e aia .....raspectivos conselhos
federal e regionais".
RELATOR: Depu\8do Maurício RequiAo
PARECER: favorável, com substitutivo

Prazo.: 2 Se"
Decurso: 2' S8ss'o

Prazo.: 2_
Decurso: l' S8ss'o

Prazo.: 5 SessOel
Decurso: 2' Sesslo

Início.: 25108195
H<ritio.: 9h •• 12h o 14/1 o 18h30

Inicio.: 28108195
HcriI1o.: 9h 012h e 14/1 .118h30

RECEBIMENTO DE DESTAQUES

Início.: 25108195 Prazo.: 2 _I
Horário.: 9h.1 12h 014/1 •• 191130 Dectno: 2' Sesslo

A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ DESTAQUES APRESEN'rADOS POR MEM
BROS DESTA COMISSÃO.

1.. PROJETO DE LEI NO 2.502192 - do Sr. Max Rosenmann .. que "dispOe sobre a
inctusAo de capitulo sobre o virus de AIDS em livros escoI.-as e apostil8s"
RELATOR: Depu\8do Lindberg Faria.
PARECER: favorável, com substnutivo

1 - PROJETO DE LEI N° 730195 - do Sr. Ubiratan Aguiar - que"~ o artigo 213
de Con.t'tUlçAo Federal, definindo escolas comunitárias, confessionais e filantrópicas
para fins de recebimento de recursos público.".
RELATOR: Deputado Nelson M8rcIlezan

2 - PROJETO DE LEI N" 731195 .. do Sr. Ubiratan Aguiar - que "dispOe sobre a concess6o
de. boi... de estudo para o ensino fundamental e médio, prevista no~ 1° do
artigo 213 de Con.tituiçAo Federal".
RELATOR: Deputado Pedro Wilson

AVISO NO 56195

RECEBIMENTO DE EMENDAS

Inicio.: 25108195
Horário.: 9110 12h o 14/1~. 191130

22 - Projeto de Lei n" 611195 - do Sr. Jorge Anders • que "dispOe sobre a responsabilidade
Civil de estabelecimento. comarciai. e prestador.. de serviço. por danos causados a
veículos eutomoIoreo estacionados em ár88S por 8Ies oIerecid88".
RELATOR: Depu\8do ENIVAlDO RIBEIRO

12 - Projeto de Lei n" 260195 .. do Sr. Augu.to Nerde. - que "aia área de livre comércio no
MI.I1icfpio de Uruguaiana, Estado do Rio Grande do Sul, e dá outra. providência.".

(Apensos os PL. n"•. 261195, 262195,

13 .. Projeto de Lei n" 385195 - do Sr. Agneto Queiroz - que "ahere a redaçAo do artigo 3°
de Lei n" 3.207, de 18 de julho de 1957, que "regulamenta a. atividade. do.
empregados vendedores viajante. ou pracista.".
RELATOR: Deputado DILSO SPERAFICO

14 - ProjeIo de Lei n" 428195 - do Sr. Laprovna Vieira - que "dispOe sobre a
obrigaI<lriedll dos fabriC8nl.. e imporl8doreS de veiculos automotores aba.tecerem
o mercado com peças de reposlçlo, pelo prezo mínimo de dez anos, a contar da data
da d88conIinuaçAo da produçAo ou importaçAo do veiculo".
RELATOR: Deputado HERCULANO ANGHINETTI:

15 .. ProjeIo de Lei n" 519195 - do Sr. José Janene - que "dispOe sobre aheraç6e. na Lei n"
8.024. de 13 de março de 1974. que "dispOe sobre a intervençlo e a liquidaçAo
extrajudicial de inatnuiç6es financeiras e dá outras provid6ncia.".
RELATOR: Deputado FRANCISCO HORTA

20 .. ProjeIo de Lei n" 574195 - do Sr. Newton Cardoso - que "dispOe sobre a aiaçAo do
Fl.Ildo de Financiamento da ProduçAo e Geraçao de Emprego - FPGE, e dá outras
provid6ncias".
RELATOR: Depu\8do SEVERINO CAVAlCANTI

21 - ProjeIo de Lei n" 603195 .. do Sr. M8uri Sérgio - que "8uloriz8 o Poder Executivo a
insliluir Entreposto Aduaneiro e Loja Fr§lllC8 em portos e .-oportos de AmazOnia e do
Nordeste. a emnir Titulos-W8ITlII1Is-Adu8nros, revigorando o Decreto n" 1.102, de 21
de novembro de 1903, e dá outras providências".
RELATOR: Depu\8do JOÃO PIZZOLATTI

16 - Projeto de Lei n" 523195 .. do Sr. Ivo Mainardi - que "ahera dispositivos de Lei n" 7.256,
de 27 de novembro de 1984, lISUglnndo aos profissionais liberai. o direno de se
conatnuírem em micr0ernpres8s".
RELATOR: Depu\8do MAGNO BACELAR

17 - Projeto de Lei n" 524195 - do Sr. José A1demir - que "aia éns8 de livre comércio no
muniCÍpio de São JoAo do Rio do Peixe, E!ltado de Paraíba, e dê outras provid6nci..".
RELATOR: Depu\8doJOÃOFASSARELLA

18 - Projeto de Lei n" 530195· do Sr. Jackson Pereira .. que "ehera disposnivos de Lei n"
7.292. de 19 de dezembro de 1984, que "eutoriza O DeparúmenIO Neci0n8L de
Registro do Comércio a 8Sl8belecer modelos e cléusul.. padronizadaS destinadas a
Simplificar a con.lituiçAo de SOcíed8des mercanti•."
RElATOR: Depu\8do RUBEM MEDINA

19 .. ProjeIo de Lei n" 566195 - do Sr. José Janene - que "dispOe sobre a inexeeutoried8de
do endosso e do &vai concedido em liIulos de crédno lr8nslIcionados nas operaç6es
de fomento mercantil".
RELATOR: Depu\8do ANTONIO DO VAlLE

263195 e 264195)
RELATOR: Deputado AlDO REBELO
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'Sais 135-A - Anexo 11

COMISSÃO DE VIAÇÃO ETRANSPORTES

prazo: 5 Sessões
Decurso: -

PAUTA N" 03195
R8unl1o destinade *el8borllçIo do rot8Iro doa tnbaI'
Horário: 14h30
Local: Plenário 16, Anaxo 11

1 - PROJETO DE LEI N' 4.955190 - do Sr Paulo Paim - que '"obriga as ernpre...., com
mais de 10 (dez) empregados, a rornecer e SubSidiar refeições em haraM de almoço"
RELATOR: Deputado JAIR MENEGUELLI

Inicio.: 24108195
Horário.: 9" 12. 14,,181l

1· PROJETO DE LEI N" 739195 - do Sr. M8rquinho Chadid - que ·instilui ir1llrurn8nla de
controle e protaçAo contre furtos e adutteraçAo de veiculas automotonse·.
RELATOR: Deputado DARClslO PERONDI

2· PROJETO DE LEI N" 751195 - do Sr. José de Santana VasconceIloe • que "dispOe
sobre a responsabiiidede civil do prestador de serviço de transporte coletivO rodclvi6rio
de passageiros, em caso de acidente, e dá outras providêncillS".
RELATOR: Deputado MAURO LOPES

1· PROJETO DE LEI N' 5.638-AI9O - do Sr Lui. Roberto Ponte .. que '"assegura a
Iiberdede para o funcionamento do comérCio e dá outras prOVidênCIas'"
RELATOR: Deputado VALDOMIRD MEGER

2 - PROJETO DE LEI N" 1.246191 - do Sr Gilvan Borges - (PL n' 1.526/91, apensado)·
que dá nova radaçêo ao artigo l' da Lei n' 5527. de 8 de novembro de 1968, que
"restabelece, para as categorias profissionais que mencion8, o dir&lto • aposentad0n8
especial de que trata a Lei n' 3.807. de 25 de agosto de 1960, nas condições
anteriores".
RELATORA: Deputada ZILA BEZERRA

3 - PROJETO DE LEI N" 4274193 - do Poder Executivo (Mensagem rf 821193) - que
'"estende os beneficios previstos no inCISO 11 do artigo 50 de Lei rf 7289, de 18 de
dezembro de 1984, alterada pela Lei n' 7475. de 13 de maio de 1986, 808 Policiais
Militares que menciona".
RELATOR: Deputado LUIZ MOREIRA

4 - PROJETO DE LEI N' 4439-A194 - dos Srs Roberto MagBlhAes e Elias Murad - que
"exclui do conceito de relaçAo empregaliCla o trabalho prestado como terap6ulJea
ocupacional para recuparaçAo de usuáriOS de drogas"
RELATORA: Deputada MARCIA MARINHO

5 - PROJETO DE LEI N" 15-N95 - do Sr. Nilson Gibson - que "881abelece o dever das
entidades e associações de classe de editar publicaçõe. que oontenh8m informsçOes
relativas a seus associados"
RELATOR: Deputado PAULO FEIJÓ

6 - PROJETO DE LEI N' 247-N95 - do Sr Vilson Santlnl - que '"institui o Vale-Remédio e
dá outras providências"
RELATOR: Deputado FERNANDO LYRA

7 - PROJETO DE LEI N' 417-N95 - do Sr Vaidir ColatlO • que "dispOe sobre a pres1açAo
de serviços comunltarios pelos benefiCiarias do seguro-desemprego"
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL

8 .. PROJETO DE LEI N' 722195 .. do Poder Executivo (Mensagem rf 769195) .. que "altara
dispoSitivos das Leis n' 8036, de 11 de maio de 1990, "'8.212. de 24 de julho de
1991. e n' 8620, de 5 de Janeiro de 1993. e determina outr... providências"
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS ALELUIA

9 - PROJETO DE LEI N' 738195 .. do Sr WalOOmiro Fioravante· que introduz anerações
na Lei n' 8742, de 7 de dezembro de 1993, que "dispOe sobre a orgaOlzaçAo de
AsSistência Social e dá oulras prOVidênCIas"
RELATOR Deputado JOSÉ CARLOS ÁLUELUA

10 - PROJETO DE LEI N' 750195 - do Sr Benedito Domingos - que anera a redaçAo de
alinea "f' e acrescenta a alinea "g" ao inCISO I, do artigo 17, da Lei". 8.666. de 21 de
junho de 1993, que "regulamenta o artigo 37, inciso XXI da ConstlluiçAo Federal,
institui normas para licitações e da outras providêrici"'''
RELATOR: Deputado UBIRATAN AGUIAR

11 - COMISSOESTEMPORÁRIAS:

COMISSÃO ESPECIAL
PEC nO 84-AI91 - Irrigação da Ilha de Maraj6

Salas 131CJ135C - Anexo 11

Inicio: 29108195
H"""": 9 •• 12h. 14 's 16h

A V I S O N" 19195
RECEBIMENTO DE EMENDAS

A V I S O N""25195

RECEBIMENTO DE EMENDAS

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL EFAMíLIA
Sela 107 A - Anexo 11

l.oc8I: PIenério 9 • Anexo 11 Horário: IOh

AVISO N"24195

RECEBlItENTO DE EMENDAS
1nIclo.: 251ll1ll5
Hcririo.: 9 • 12h. 14.. 1811

A V I S O N" 17195
RECEBIMENTO DE EMENDAS

JnIc:io.: 2!5IlI8I85 Prozo.: 5 Sess6es
Hcririo.: 9 tll2h. 14.. 1811 DecurIo: 2" SessIo

A· ADEQUAÇAo FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA:

1 - PROJETO DE LEI N" 4.681-8194 - do Sr. Sérgio Arouca • que "disp6e sobre as
c:oncIiç68e • funcion8mento de l8IViços de lI8Úde para ... populaçOes indlgenas".
RELATOR Deputado JOS~ FORTUNATI

B· lIéRITO:
2 - PROJETO DE LEI N" 4.592-A194 • do Sr. Nelson Trad - que "altera o artigo ZO da Lei

rf' 8.393, de 30 de dezembro de 1991, que extingue e contribuiçAo e o adicional
inciderll8s sobre ... saldas de 8ÇÚC8r a que se relerem os Decretos-leis ".. 308, de 28
de'-"eiro de 1967.1.952, de 15 de julho de 1982, os subsídios de equaliZaçêo de
eutlOll de produçIo de eçúc8r; e dispõe sobre isençllo de IPI nas operações que
menciona·.
RELATOR: Deputado FERNANDO TORRES

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO
ESERVIÇO PÚBUCO

Sela T-12, Anexo 11

AVISO N" 61195

RECEBIMENTO DE DESTAQUES

inicio.: 29108195 Prozo.: 2 Sess6e.
Hcririo.: 9h .. 12h.1~ .. 18h30 Decurso: -

A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ DESTAQUES APRESENTADOS POR MEM
BROS DESTA COMISSÃO.

1 - PROJETO DE LEI N" 567195 - do Sr. Dulio Pisaneschi - que "disp6e sobre a
Obrigllloriedllde do ensino de noçOes de civismo nos es1abelecimentos de ensino do
PaIs·.
RELATOR: Deputado Nelson M8rchez8n
PARECER: contrário

COMISSÃO DE FINANÇAS ETRIBUTAÇÃO

AVISO ti' 24195

RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO

JnIc:io: 28IOlII95 Prozo: 5 Sesscle.
Hcririo: 9 ti 12h • 14 .. 1811 Decurso: l' sessão

~~BAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS

Sala T·14, Anaxo 11

1 - PROJETO DE LEI N" 558195 - do Sr. S*glo Arouca - que ·dispOe sobre a criaçAo do
~ de apoio • aasist6nci8 m6dico-soc:iBl domiciliar a pacientes crOnicos,
8l8ndidoe pelo Sial8m8 únloo de Saúde • dII outras pIOVidênci...•.
RELATOR Deputado JO~PINOTTI

2 - PROJETO DE LEI N" 639195 - do Sr. JIrtl8s Lima - que ·disp6e sobre a criação do
SiII8rnII N8ci0n81 de Doaçao de ÓrgllOll. dII outras providêncl...•.
RELATOR Deputado FERNANDO GONÇALVES

3 - PROJETO DE LEI N" 705195 - do Sr. Arnaldo Faria de Sá - que "disp6e sobre a
~ lblçIo de 8p088flI8doria a ex-servidores aulárquiOO8 do extinto Instituto
lh8ileiro de Geogr8lia a EstAItística - IBGE. dá outras providênci...".
RELATOR: Deputado FERNANDO GONÇALVES

4· PROJETO DE LEI N" 727195- do Sr. José Augusto - que "aa-esoenta parágrafo único
80 8ftigO 3", de Lei rf' 8.194, de 19 de dezembro de 1974, que "disp6e sobre Seguro
Obrigatório de 08n0s p..-;s C8US8doS por ..ícuIos automotonss de via terrestre, ou
por _ carga, a~ lr8nsportacla ou 1110".
RElATOR Deputado EDUARDO JORGE

5 • PROJETO DE LEI N" 734195 - do Sr. Ja'bas Lima - que "concede a deduçêo de
doIIçllM, de carjjer 8S8ist8nci8I, para efeito de Imposto de Rende, nas condições e
Iimhlque~".

RELATOR Deputado AYRES DA CUNHA

8· PROJETO DE LEI NO 738195 - do Sr. Waldomiro Flor8v8nle • que "regulamenta o
ptOC888O de ca'lC8I8menIo de beneficios previdenciários e dá outras providências".
RElATOR Deputado JOFRAN FREJAT
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COMISSÃO ESPECIAL
PEC nO 133-A/92-Demarcação Terras Indfgenas

Salas 131C/135C - Anexo 11

AUDIÊNCIA PÚBLICA
Horário: 14h3D
Local: Plenário 13, Anexo 11
CONVIDADOS:
Dr. AMAZONINO ARMANDO MENDES - Governador do Estado do Amazonas;
Dr. NEUDO CAMPOS - Governador do Estado de Roraima.

COMISSÃO ESPECIAL
Polftica Nacional de Drogas

Salas 131C/135C -Anexo 11

PAUTA N° 02195
Reunilo destinada à elaboraçlo do roteiro dos trabalhos
Horário: 14h
Local: Plenário 9, Anexo 11

COMISSÃO EXTERNA
Obras Inacabadas do Governo Federal

Salas 131CI135C -Anexo 11

PAUTA N° 02195
Reunllo destinada à definiçlo do cronograma de trabalho
Horário: 15h
Local: Plenário 17, Anexo 11

SERVIÇO DE COMIS&ÓES PARlAMENTARES DE
INQUÉRITO

CPI DESTINADA A INVESTIGAR A SITUAÇÃO DOS BINGOS Nq BRASIL.

Terça-feira 29 20167

Local: Plenário 14 ~ Anexo II Horário: 14 horas

Pauta: .Exposição dos Senhores Wasny Nakle de Roure, Secretário de Estado da
Fazenda do Distrito Federal, e Yoshiaki Nakano, Secretário de Estado da Fazenda de
São Paulo.

'$' l:MENr>AS S6SeRÁOAtElTAS EM FORMULÁRIO PRÓPRIO À OIS
.. ~AS Sl:ÇRETARIAS DASCOM1SSÓeS

(Encerra-se a Sessão às 17 horas e 31 minutos.)



COMISSÕES

ATAS DAS COMISSÕES

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

50" Legislatura - 1" Sessão Legislativa

~4·Reunião (ordinária) realizada em 7 de junho de 1995
As dez boms e quarenta minutos do dia sete de junho de mil

novecentos e noventa e cinco, reuniu-se a Comissão de C~nciâ. e

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o artigo 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa
n° 205, de 28 de junho de 1990, obselVado o disposto no artigo 38
da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve dispensar
FRANCISCO CÉSAR MARIANO DE CARVALHO, ocupante
de cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo - atribui
ção Agente de Serviços Legislativos, Padrão 30, ponto n° 3544, da
funçlo comissionada de 2° substituto do O1efe de Secretaria de
Vice-Líderes, FC-06, que exercia no Gabinete do lider do Partido
Social Democrático, a partir de 1° de setembro do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 28 de agosto de 1995. - Luís
Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o artigo 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa
nO 205, de 28 de junho de 1990, obselVado o disposto no artigo 38
da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve designar
HILTON SILVA BALIEIRO, ocupante do cargo da Categoria
Funcional de Técnico Legislativo - atribuição Assistente Adminis
tIativo, Padrão 24, ponto nO 5354, 2° substilllto do O1efe da Secre
taria de Vice-lideres, FC-06, no Gabinete do Líder do Partido
Social Democrático, em seus impedimentos eventuais, a partir de
1° de setembro do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 28 de agosto de 1995. - Luís
Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atnOOições
que lhe comere o artigo 1°, item I, alfnea a, do Ato da Mesa nO 205, de
28 de junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na foona do artigo 9", item n, da Lei nO
8.112, citada, IZABELA CAMARGO MERCADANIE pala exer
cer, no Gabinete do Segundo Secretário, o cargo de Assistente Técni
co de Gabinete, CNE-11, do QuaW:o Pexmanente da Câmara dos
Deputados, tIansfoonado pelo artigo 3° do Ato da Mesa nO 15, de 26
de maio de 1987, observada a nova denominação dada pelo artigo 1°
da Resolução nO 4, de 13 de junho de 1991, combinada com o artigo
3° do Ato da Mesa nO 47, de 7 de outubro de 1992-

Câmara dos Deputados, 28 de agosto de 1995. - Luís
Eduardo, Presidente.
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ATAS DAS COMISSÕES Tecnologia, Comunicação e Informática, no plenário nO 13 do
O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui- Anexo lI, sob a presidência do Deputado Marcelo Barbieri, seu ti

ções que lhe confere o artigo 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa llllar, presentes os seguintes Deputados: Paulo Heslander, Luiz
nO 205, de 28 de junho de 1990, resolve conceder exonemção, de Moreira, Ivan Valente, Arolde de Oliveira, Humberto Souto, José
acordo com o artigo 35, item lI, da Lei nO 8.112, de 11 de dezem- Jorge, José Mendonça Bezen:a, Paulo CoIdeiro, Vic Pires Fmnco,
bro de 1990, a ANA MARIA GONÇALVES DE FREITAS, ponto Aloysio Nunes Ferreim, Carlos Apolinário, Cássio Cunha Lima,
nO 11020, do cargo de Assistente Técnico de Gabinete, CNE-ll, Roberto Rocha, Domingos Leonelli, Koyu lha, Roberto Santos,
do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, que exen:e no Rommel Feijó, Salvador Zimbaldi, Affonso Camargo, Ubaldo
Gabinete do Segundo Secretário. Correa, Tilden Santiago, Werner Wanderer, Eurlpedes Miranda,

Câmara dos Deputados, 28 de agosto de 1995. - Luís Itamar Serpa, Pedro Canedo e Inácio Arruda (Titulares) e, Antonio
Eduardo, Presidente. GemIdo: Carlos Alberto, César Bandeim, Vilson Santini, O1ico

Ferramenta, Pedro Wilson e Gonzaga Patriota (Suplentes). Não
comparecemm os Deputados: Antonio Joaquim A1'aujo, João Ien
sen, Maluly Netto, Paulo Bornhausen, Hélio Rosas, João Almeida,
Pedro InIjo, Pinheiro Landim, Roberto Valadão, Wagner Rossi,
José de Abreu, Alzira Ewerton, Roberto Campos, Welson Gaspa
rini. Ana Júlia, Milton Temer, Edson Queiroz, Flávio Derzi, Va
dio Gomes, Wolney Queiroz, Augusto Farias, Marquinho O1edid,
Jerônimo Reis e Sérgio Guerra. Também assinou o livro de pre
sença o Deputado Freire Junior (não membro). Havendo número
regimental o Presidente declarou abertos os tmbalhos e colocou
em discussão a Ata da 12& Reunião (ordinária) realizada dia 17 de
abril. Dispensada sua leilllIa a pedido do Deputado Luiz Moreim,
foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. A seguir, o
Presidente lembrou aos presentes a realização, amanhã, de Au
diência Póblica com os Senhores Ivan Moura Campos e Renato
Navarro Guein:eiro sobre o tema: IN1ERNET - Perspectivas de
Desenvolvimento no Brasil. O Deputado Roberto Santos sugeriu a
colocação de cartazes nas dependências da Casa pam melhor di
vulgação. O Presidente solicitou aos Deputados que estivessem
com proposições já relatadas, que encaminhassem à Secretaria da
Comissão a f!Dl de serem elaboIadas novas pautas pam as reuniões
fulllras. A respeito das Telecomunicações, o Presidente destacou a
necessidade de ser composto um gmpo representativo da Comis
são pam acompanhar o processo de flexibilização deste monop6
lio. Sobre este assunto ftzeram uso da palavra os Deputados:
Arolde de Oliveira, Paulo Conleiro e Luiz Moreira.. O Deputado
Cássio Cunha Lima solicitou a palavm pam tIansmitir aos presen
tes um convite do Ministro da Ciência e Tecnologia, Or. José Is
rael Vargas, a respeito de uma exposição sobre energias
alternativas, patrocinada pelo seu Ministério, que estava ocorrendo
em frente ao Congresso Nacional. Expediente: O Presidente co- ..
municou ao Plenário que recebeu convite do Ministro José Israel
Vargas, da Ciência e Tecnologia, pam que os Deputados partici
passem da Cerimônia de entrega das Comendas da Ordem Nacio
nal do Mérito Científico, que acontecerá no próximo dia 13, às
15,30 boms, no Palácio do Planalto. Ordem.do Dia: 1) Projeto
de Decreto Legislativo nO 370193 - da Comissão de Relações Ex
teriores (MSC 341/93}- que "aprova os textos do Quarto Protoco
lo Adicional Modificado da Constituição da União Postal
Universal (OPU) e do Regulamento GemI da UPU, fumados pelo
Brasil durante o XX Congresso da UPU, realizado em Washing
ton, em dezembro de 1989". Relator: Deputado Wolney Queiroz.
Parecer: Favorável O parecer do Relator foi lido pelo Deputado
Cássio Cunha Lima. Em votação, foi aprovado por unanimidade.
2) Mensagem nO 325J92 - do Poder Executivo - que "submete à
apreciação c,lo Co~so Nacional o ato constante da Portaria nO
59, de 22 de\junho de 1992, que renova a permissão da Rádio Glo
bo SÁ.,~ explorar se~içode mdiodifusão sonom em freqüên
cia modulada, na cidade, do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro". Relator: l)eputado Flávio Derzi. Parecer: Favorável. O
parecer do Relator foi lido pelo Deputado Luiz Moreira. Em vota
çãó; foi ~provadapor unapimidade. 3) Mensagem nO 486192 - do
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Poder Executivo - que "submete à apreciação do Congresso Na
cional o ato constante da Portaria n° 145, de 13 de março de 1990,
que ootorga pennissão à Fundação Zé Ribeiro - FUNZER, para
explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusivida
de, selViço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na ci
dade de Taperoá, Estado da Paraíba". Relator: Deputado Sérgio
Guerra. Parecer: Favorável. O parecer do Relator foi lido pelo De
putado Paulo Heslander. Em votação, foi aprovada porunanimida
de. 4) Mensagem nO 750194 - do Poder Executivo - que "submete
à consideração do Congresso Nacional o ato constante da Portaria
nO 637, de 25 de agosto de 1994, que renova a pennissão outorga
da à Rádio Central Missioneira Ltda., para explorar sem direito de
exclusividade, selViço de radiodifusão sonora em freqüência mo
dulada, na cidade de São Luiz Gonzaga, Estado do Rio Grande do
Sul". Relator: Deputado João Almeida. Parecer: Favorável. O pa
recer do Relator foi lido pelo Deputado Luiz Moreira. Em votação,
foi aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, às
onze horas e quinze minutos foi encerrada a reunião e, para cons
tar, eu, Maria Ivone do Espírito Santo, Secretária, lavrei a presente
Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelo Presidente e en
caminhada à publicação no Diário do Congresso Nacional. Os
trabalhos foram gravados e após traduzidos pelo SelViço de Taqui
grafia, integrarão esta Ata. Deputado Marcelo Barbieri, Presidente.

15" Reunião (de audiência pública) realizada em 8 deju.
nho de 1995

Às dez horas e trinta e cinco minutos do dia oito de junho
de mil novecentos e noventa e cinco, reuniu-se a Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, no Plenário nO
9 do Anexo n da Câmara dos Deputados, sob a presidência do De
putado Marcelo Barbieri, seu titular, presentes os seguintes Depu
tados: Paulo Heslander, Luiz Moreira, Ivan Valente, Arolde de
Oliveira, Humberto Souto, Paulo Bornhausen, Vic Pires Franco,
Aloysio Nunes Ferreira, João Almeida, Roberto Rocha, Roberto
Valadão, Koyu Iha, Roberto Santos, Rommel Feijó, Milton Te
mer, Itamar Serpa, Pedro Canedo, Jerônimo Reis e Inácio Arruda
(Titulares) e, Heráclito Fortes, Pedro Wilson, Gonzaga Patriota e
Ubaldino Júnior (Suplentes). Também assinaram o livro de pre
sença, os Senhores: Alex Magno Gomes da Silva, Eloá Pierre Fir
me, Lucia Helena R. da Costa, Ivan Moura Campos, Eratóstenes
Araújo, Carlos Vigt, Demi Getscbko, Newton Faller, Carlqs A.
Afonso, Ivan AP. Freitas, Nelson Pretto, Tadao Takahashi e Fa
bíola Greco. Dando início aos trabalhos o Presidente esclareceu
aos presentes que o objetivo da reunião era ouvir o Secretário de
InfolD1ática e Automação do Ministério da Ciência e Tecnologia,
Dr. Ivan Moura Campos, e o Secretário de SelViços de Comunica
ções do Ministério das Comunicações, Dr. Renato Navarro Guer
reiro a respeito do tema: ''Internet - perspectivas de
desenvolvimento no Brasil". Em seguida o Presidente concedeu a
palavra ao primeiro convidado, Dr. Ivan Moura Campos. O Secre
tário fez uma exposição detalhada sobre o papel da Internet no
mundo moderno; e destacou a importância da participação do Mi
nistério da Ciência e Tecnologia neste processo. A seguir falou o
Dr. Renato Navarro Guerreiro que falou sobre tarifas e preços que
serão cobrados para se ter acesso ao sistema; disse que será consti·
tuúlo um Comitê Gestor Internet; e também citou qual será a atua
ção do Ministério das Comunicações nesta realização. Encerrada a
explanaçlo dos convidados, o Presidente concedeu li palavra aO
Dr. Tadao Takahashi, Côôtdenador Geral da Rede Nacional de
PesqUiSllll (RNP) que aproveitou a opórtunidade pata falar sobre
esta entidade e o trabalho por ela deSenvolvido, no que tange à 111·
temet. Prollse~do, foi montado o equipllillento necessário páta
se interligar ao SIStema Internet e () Presidente passou a palavra à
Senhora Fabiola Greco q~e fez uma dem.onSlrli\'l1t, de cornO se uti-

"

lizar o sistema. Encerrada esta fase foi concedida a palavra aos
Deputados inscritos para questionarem os convidados. Falaram os
Senhores: Roberto Santos, Aloysio Nunes Ferreira e Inácio Arru
da. Os convidados responderam a todos os questionamentos e dis
seram estar à disposição dos parlamentares para prestarem
quaisquer esclarecimentos que se fizessem necessários. O Presi·
dente agradeceu a presença dos convidados, destacou a importân
cia da iniciativa do Deputado Roberto Santos ao pedir a realização
desta Audiência Pública e disse estar aguardando para o mais bre
ve possível que a Comissão esteja conectada à Rede Internet. Nada
mais havendo a tratar, às doze horas e quarenta minutos, foi encer
rada a presente reunião de Audiência Pública. Para constar, eu,
Maria Ivone do Espírito Santo, Secretária, lavrei a presente Ata
que, após lida e aprovada, será assinada pelo Presidente e encami
nhada à publicação no Diário do Congresso NacionaL Os traba
lhos foram gravados e após traduzidos pelo SelViço de
Taquigrafia, integrarão esta Ata. Deputado Marcelo Barbieri, Pre
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcelo Barbieri) - De
claro abertos os trabalhos da presente reunião da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática.

Contamos com a presença do coordenador da Subcomissão
de Ciência e Tecnologia, Deputado Roberto Santos, e dos convi
dados, Sr. Ivan Moura Campos, Secretário de Informática e Auto
mação do Ministério da Ciência e Tecnologia, e Sr. Renato
Navarro Guerreiro, Secretário do SelViço de Comunicações do
Ministério das Comunicações.

Esta audiência pública tem por objetivo discutir a Internet e
suas perspectivas de desenvolvimento no Brasil.

Deixamos registrada, ainda, a presença do Sr. Tadao Taka-
hashi, representando a RNP, que também será ouvido. .

Concedo a palavra ao Sr. Ivan Moura Campos, Secretário
de Informática e Automação do Ministério da Ciência e Tecnolo
gia.

O SR. IVAN MOURA CAMPOS - Sr. Presidente, S~s e
Srs. Deputados, em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convi
te. Sentimo-nos extremamente honrados por estar mais uma vez
nesta Casa, principalmente quando temos boas notícias para dar.
Trata-se do resultado de uma articulação extremamente profícua,
conduzida com bastante vigor, muita dedicação e, por que não di
zer, com muita cordialidade. O resultado a que chegamos, e que
foi tornado público na semana passada através de portarias con
juntas e notas à imprensa pelos Ministros das Comunicações e da
Ciência e Tecnologia, revela o entendimento havido entre os dois
Ministérios afetos à área quanto à Internet.

Há uma questão técnica, que espero seja resolvida em pou
cos minutos. Trouxe algumas transparências, em beneficio da qua
lidade da apresentação, para ver se conseguimos transmitir em
pouco tempo um volume razoável de infolD1ações a V. Ex's Havia
um retroprojetor aqui, mas está com a lâmpada queimada. Já está
sendo providenciado um substituto. Sr. Presidente, aguardo ou
continuo pois a palestJ:a foi montada em cima das transparências?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcelo Barbieri) - Te
mos de esperar e resolver esse problema técnico. As duas palestras
estão montadas em cima das transparências. Farei uma pausa de
dois minutos. (pausa.)

VàIl10S recomeçar. Continua com a palavra o Sr. Ivan Mou
raCampos.

O SR. IVAN MOURA CAMPOS - USárei algumas trans
plitências para situàr o telnll Internet no contexto geral da discus
são e, logo em seguida, quillido chegar no problema da
infra..estrutunJ., passarei a palavra ao Dr. Renato Guerreiro, que ex
plicará â!l qUéstõesrelativllS à montagem de Ulnll infra-estrotura fi·
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sica para dar suporte ao selViço que vou descrever. Voltarei, em
seguida, para mostrar rapidamente quais os planos de conversão
da Rede Nacional de Pesquisa do seu estado atual para um estado
futuro, o que ocorrerã dentro de poucos meses, com a Internet ple
na no País.

A transparência tem-se mostrado útil nessa discussão, por
que, dependendo do interlocutor, o termo rede é entendido de ma
neira diferente. Existem as questões relativas à infra-estrutura
IlSica hoje referente ao sistema Telebrãs no Brasil. Por cima dessa
infra-estrutura se implantam selViços sendo um deles o selViço In
ternet. Usando esse mesmo selViço Internet, que trata dt' correio
eletrônico, acesso a computadores remotos a banco de dados e ar
quivos de outras máquinas, é possível montar um conjunto muito
grande de aplicações.

É preciso termos em mente qual a camada sobre a qual esta
mos conversando. O selViço Internet, como disse, trata de correio
eletrônico, troca de mensagens, listas de discussão e de novidades
na rede, acesso a processadores remotos e acesso à informação.
Existe um tipo de consulta de dados que está ficando cada vez
mais popular, que é o ''WWW'', cujo método de acesso é gráfico
e para o qual e"istem programas disponíveis, inclusive de graça,
na própria rede facilitando a consulta. Não se trata mais de um ter
rit6rio de especialistas com comandos ex6ticos. É um processo
bem mais intuitivo e bem mais fácil.

Por que esse neg6cio faz sucesso? Na transparência apre
senta-se a situação da Internet no mundo. A cor aml indica onde
existe o selViço Internet pleno, completo. O que é azul escuro indi
ca que se tem s6 o correio eletrônico e o amarelo é quando não há
conectividade. Essa é a distribuição, a grosso modo, de onde tem,
onde não tem, de que nível de selViços dispomos. Reparem que te
mos a mesma cor dos Estados Unidos.

Porque a Internet conseguiu esse sucesso e essa penetração?
Hã vários motivos. Um deles é a qualidade técnica. Trata-se de
uma maneira de conectar computadores que ficou independente da
marca e do modelo. ObselVem que, se formos conectar qualquer
um de V. Ex's à Internet, ninguém perguntarã se o seu computador
é conectável. Todos são. O que existe, então, é um padrão de co
nectividade aberto, mundial, conhecido publicamente. Essa talvez
seja a base maior, a grande conquista tecnol6gica. Em cima desse
padrão aberto de conectividade universal, implementa-se uma sé
rie de práticas interessantes. Outro ponto é o sistema de rateio de
custos.

O sistema é sUlpreendentemente barato. Como funciona? O
caso do Brasil é típico, não estamos inventando nenhum modelo
ex6tico. Estamos fazendo igual a todo o mundo. Onde achamos
que hã uma idéia boa, copiamos mesm9. O Governo Federal cus
teia uma malha de conexões federais. E como se fossem as estra
das, mas aqui estamos falando de "infovias". Os Estados, por sua
vez, replicam esse modelo e fazem as estradas, alugando à compa
nhia telefônica local de cada Estado aquelas "infovias", que são
pagas pelo contribuinte do Estado e às quais todos têm acesso.
Quanto maior essa capilaridade, menor é o custo do próximo a se
conectar, porque o indivíduo paga o custo da conexão dele até o
ponto de presença mais próxima. Quanto mais perto estiver um
ponto com o selViço Internet, ele s6 vai pagar o custo da ligação
telefônica local. Pode mandar uma mensagem para o Japão, para a
Austrália, receber 00 acessar bancos de dados de qualquer parte do
mundo, e ele paga aquela conexão até o ponto de presença mais
próxii:no. Dali para frente, é o contribuinte do Município ou do Es
tado que está pagando. Chegando à Capital, quem está pagando,
agora, no Brasil, é o CNPq. Ele fala com o mundo ao custo de
uma ligação telefônica local. Esse, obviamente, também é um fator
de sucesso, não depende de onde está o assinante a, como se diz

em termos telefônicos, e o assinante b. O custo é fIXO. Com" a im~
plantação da Internet comercial, além do custo da ligação telefôni
ca local, é clara que o provedor de acesso vai cobrar uma
assinatura me~al. O cãIculo fica em torno de al~s dezenas de
reais por mês. E como fazer parte de uma clube. E uma mensalida
de para custear o fato de que ele está à sua disposição de manhã,
de tarde, de noite, e madrugada, mantendo aquele seIViço no ar.

Portanto, temos dois custos envolvidos para o usuãrio fi
nal. Um é o da ligação telefônica local para acessar, além da as
sinatura que o provedor de acesso ao qual ele está conectado
cobrarão

Qual a situação atual no Brasil? Temos, até agora, uma in
ternet não comercial. Ela, por razões hist6ricas e tecnol6gicas, nas
ceu dentro da universidade, com os institutos de pesquisa, grupos
de informática e telecomunicações, recebendo o nome de Rede
Nacional de Pesquisa. O seIViço Internet jã é oferecido para essa
comunidade acadêmica, aos grupos de pesquisas universitárias no
Brasil, há muitos anos. Temos usuários na área de educação, no
Governo e nas ONGs. O que não temos ainda são os usuários
COM Existem pessoas no Brasil que assinaram.li Internet nos Es
tados Unidos, mas, para acessá-la, pagam uma ligação internacio
nal. A coordenação e operação desse selViço está afeta ao
Ministério da Ciência e Tecnologia, com a Rede Nacional de Pes
quisa, e aos Governos Estaduais. O Ministério da Ciência e Tecno
logia trata puramente da malha federal, conexões entre Capitais.
Cada Estado tem uma solução diferente. Voo comentar depois a
situação da Fapesp, em São Paulo, que conta com uma rede muito
grande. Ela tem uma liderança enorme nessa questão, tanto do
ponto de vista de tomar iniciativas, quanto do ponto de vista de
competência técnica.

Estamos exatamente na fase transição, 00 seja, entre o uso
puramente acadêmico e o uso generalizado. Por que queremos
esse selViço, qual sua importância? Do ponto de vista da movi
mentação, do entendimento notável conseguido entre o Ministério
das Comunicações e o Ministério da Ciência e Tecnologia, revela
se um gerador de empregos qualificados imenso. É um novo mer
cado, um novo mundo, uma janela nova que se está abrindo. São
empregos qualificados, nobres. É uma oportunidade que se abriu
na nossa frente. Felizmente, dessa vez, estamos entrando na hora
certa. É uma tecnologia que tem futuro.

Uma frase que repito bastante é a seguinte: no Brasil, a inte
ligência se distribui muito melhor do que a renda. Encontramos
pessoas preparadas e inteligentes em locais que não possuem a
mesma exuberância fmanceira dos grandes centros do País. Essa é
uma boa oportunidade principalmente para as regiões menos de
senvolvidas, porque se trata de uma atividade que necessita de in
teligência, e não de capital. Não é necessário montar uma grande
fãbrica. Os investimentos são modestos. Para se entrar nesse negó
cio, de provedor de acesso, é presiso entrar com um valor equiva
lente a um autom6vel de luxo. E possível ser empresário nesse
novo setor. Hã, também a questão da integração da universidade
com a empresa.

Cabe registrar que, na transição que teremos agora de Inter
net puramente acadêmica para Internet plena, com uso generaliza
do no País, vamos verificar - falo isso com muito orgulho do
Ministério da Ciência e Tecnologia e do Ministério das Comunica
ções, porque hã a comunidade de telecomunicações - um processo
de transferência de tecnologia da comunidade acadêmica para a
iniciativa privada 4e forma maciça nos próximos meses. Quem de
tém essa tecnologia hoje é a comunidade universitária. São os cur-'"
sos de informática, de engenharia elétrica, na parte digital, o
pessoal do centro de telecomunicações das universidades. As em
presas vão drenar competência, às vezes até empregando o indiví-
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duo 00 adquirindo a competência com eles. É um processo de
transferência de tecnologia explícita, que vale a pena registrar.

Qual o tamanho desse negócio? Temos quinhentas institui
ções de ensino superior que já estão conectadas. Podemo ser c0

nectadas, no mínimo, 220 mil escolas primárias ou secundárias.
As micro, pequenas e médias empresas devemo e poderão se be
neficiar do acesso à Internet para dispor de tecnologia, oferta e de
manda de emprego, mercados potenciais, novos mercados, novos
tipos de empreendedores.

Acreditamos que 35 mil estabelecimentos de saúde vão
querer se conectar. Para quê? Diagnóstico médico à distância, a
administração do serviço de saúde, acesso ao conhecimento, como
bibliotecas virtuais, e à Abireme, em Sâo Paulo. Esse negócio tem
uma importância impressionante. Não preciso falar mais, porque
todos estão sensibilizados sobre o alcance e sua importância.

Que requisitos temos? Para se fazer essa desejada transição
- e agora estamos nos primeiros dias dessa implantação, tomando
as providências técnicas para deslanchar a Intermet plena no P'lS 
precisamos, em primeiro lugar, de uma infra-estrutura eficiente de
comunicações. Quer djzer, é preciso aumentar a capacidade das li
nhas atuais para que elas possam suportar esse novo tráfego. Por
enquanto somente as universidades estão conectadas, e as linhas já
estão sendo insatisfatórias. A maioria delas está a 9.600 quilobytes
por segundo. Vamos passar, onde o tráfego justifica, para 2 mag
bytes. Nesse caso, elas semo duzentas vezes mais velozes em re
giões, sendo, em outras, cerca de trinta vezes.

Estamos calculando que, neste primeiro ano, conse~iremos
sobreviver mais confortavelmente com o aumento da velocidade
das linhas e a inclusão das empresas, das indústrias, ou seja, da ati
vidade do chamado setor produtivo. Alguns colegas professores
estão com medo. V. Ex"s devem ter lido na imprensa observações
como estas: se esse negócio transbordar, o que vai acontecer? Não
podemos ficar acanhados com as velopidades baixas que temos no'
nosso nicho, puramente acadêmico. E preciso ousar, arriscar, dar
um passo maior do que as pernas, de vez em quando, para poder
provocar a mudança. Se dois megabytes por segundo não forem
sufiCientes, vai ser revelado o tipo de problema que iremos ter.
Isso significa que o País é o maior do que pensávamos e precisare
mos dispor de velocidades acima de 2 megabytes. Esse é um tipo
de problema agradável, é demanda por serviço. Vamos trabalhar
por cima disso. Quanto aos requisitos de implantação, solicito que
o Dr. Renato Guerreiro, do Ministério das Colliunicações, que foi
o meu parceiro, possa externar sua visão, muito interessante, sobre
o tema. S. S" também vai usar algumas transparências. Eu voto a
falar depois para, rapidamente, mostrar como vamos costurar a so
lução.

O SR. RENATO NAVARRO GUERREIRO - Deputado
Marcelo Barbieri, Deputado Roberto Santos, Deputado Arolde de
Oliveira, companheiro de lutas, senhoras e senhores, o papel do
Ministério das Comunicações no provimento do serviço Internet,
tem duas fases muito claras e díspares nesse processo. O primeiro
momento em que o Ministério das Comunicações começou a ter
um envolvimento mais direto com a rede Internet, como falou o
Ivan, com a possibilidade de provimento de acesso comercial, foi
no [mal do ano passado, quando os circuitos existentes na RNP e a
rede nacional, predominante utilizada por cientistas, pela comuni
dade acadêmica, sentiu necessidade de desativar os acessos que
estavam existindo e pressionando as redes comerciais. A partir de
então, houve uma demanda muito forte ao Ministério das Comuni
cações eàs empresas de comunicações, para que elas, de alguma
forma, prooorcionassem acesso' comercial aos interessados, cuja
demanda já era relativamente grande à épOca, afim de que eles pu-

dessem continuar dispondo do serviço e até se ampliasse a possibi
lidade dessa utilização.

Nesse momento, a Embratel, como empresa nacional' e a
que foi mais solicitada a responder a essa demanda, tomou uma
série de providências, diria até da maior importância, porque não
se via uma solução a curto prazo. O Governo estava realmente in
teressado e preocupado, no sentido de que essa tecnologia fosse
disseminada na sociedade, fora do nicho acadêmico 011 seja, que a
comunidade brasileira pudesse participar dessa evolução. A Em
bratel tomou a iniciativa de se estruturar para prestar o serviço
Internet em todos os níveis que fossem necessários para atender
à comunidade. O que motivou a Embratel foi a demanda e o an
seio da sociedade em dispor do serviço prestado de forma co
mericial. As iniciativas foram tomadas nesse sentido e com esse
objetivo.

Quero deixar bem claro que jamais houve, por parte da Em
bratel, inclusive durante toda a discussão, qualquer interesse de se
tornar uma empresa monopolista no provimento de serviço Intern
tet no Brasil sob o ponto de vista comercial. Ela foi pressionada a
prestar o serviço, para o qual se propôs, e nele se dispõe a investir.
Com o passar do tempo, com as discussões que aconteceram, veri
ficou-se que haveria uma demanda muito maior, com a necessida
de de se expandir mais o serviço Internet no Brasil, e
principalmente com sua interiorização.

A capilaridade do serviço é muito importante, sendo supor
tada não só no serviço de telefonia como em outros serviços que
usam a rede pública de telecomunicações, essencialmente nas em
presas estaduais, e não somente na Embratel. Começamos a discu
tir, Ministério das Comunicações e Ministério da Ciência e
Tecnologia, uma solução integrada, para que essa rede pudesse ser
capilarizada. Dessa dis- cussão, surgiu a solução que estamos ten
tando implementar.

Apresentarei a V. Ex"s apenas a visão do que representa a
infra-estrutura de comunicações e qual o papel das empresas de te
lecomunicações no Brasil com relação ao serviço Internet. Ele é
suportado em algumas facilidades físicas e tecnológicas importan
tes, as quais precisam ser destacadas. A primeira e talvez a mais
essencial, diz respeito aos circuitos de telecomunicações, os quais
no Brasil, são providos essencialmente pelas empresas do Sistema
Telebrás ou por empresas associadas. No Rio Grande do Sul, a
CRT não integra o sistema Telebrás, mas é uma empresa de tele
comunicações. Esses circuitos são os meios f'lSicos dos quais se
compõe toda a rede de telecomunicações no Brasil. Entretanto, só
os circuitos não funcionam.

Para se prover algum tipo de serviço é preciso que se colo
que em cima dessa rede algum tipo de inteligência. Para se fazer
uma correspondência com serviço telefônico público, nessa grande
rede nacional interiorizada de comunicações, nos pontos de cone
xão dos circuitos são colocadas centrais' de trânsito telefônicas.
Elas é que provêm inteligência na rede, permitindo que se faça
uma ligação de longa distância. Ao discar um número de uma liga
ção interubana de longa distância ou internacional, aquela central
de trânsito entende que aquela chamada está sendo destinada a al
gum lugar e faz o encaminhamento daquela chamada para aquele
lugar. A existência de uma central de trânsito não caracteriza ainda
a prestação do serviço telefônico. Para que o serviço telefônico
seja efetivamente prestado a qualquer cidadão, há necessidade de
se ter uma central telefônica local, através da qual se atribui um
número a cada telefone em cada região. Por isso, a partir da exis
tência da central telefônica é que se caracteriza a prestação do ser
viço telefônico. Não existirá serviço telefônico se só existir
centrais de trânsito e circuitos de longa distância. Não existe ainda
nenhum serviço caracterizado.
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O serviço Internet ou qualquer serviço de informação que
se venha superpor ou utilizar-se da rede de telecomunicações tem
essencialmente uma caracterlstica similar ao serviço telefônico.
Ele usa circuitos de telecomunicações. Nesses n6s, para o caso do
selViço Internet, são colocados computadores que representam a
inteligência da rede, mas não da rede de telecomunicações, e sim
da rede para a prestação de serviço de conexão à Internet. Ainda
não éum selViço de conexão à Internet. Esses pontos redondos são
equivalentes às centrais de trânsito existentes em toda a rede tele
fônica brasileira. Essas centrais, no caso da Internet, são computa
dores que entendem uma linguagem especifica de um protocolo
chamado ''Protocolo Internet", o IPE, a sigla do teImO em inglês.

Os chamados roteadores são os comp.1tadores que enten
dem a comunicação dos protocolos Internet. O que esses roteado
res fazem? Como o próprio nome diz, eles roteiam as chamadas.
Se um usuário está querendo acessar o museu do Louvre, ele vai
associar detenninado endereço na sua comunicação e esse compu
tador vai saber aonde ele quer chegar. Evidentemente, ele não vai
encaminhá-lo diretamente ao Museu do Louvre, porque é uma ca
deia de computadores de nível hierárquico que vai fazendo o enca
minhamento à medida que a chamada chega. Entretanto, ele
entende que não deve encaminhar essa chamada para o computa
dor da Universidade de Brasília, porque não se quer falar com a
Universidade de Brasília. O endereço de destino que foi dado na
quela comunicação é intemacional. O roteador encaminha essa c0

municação a um roteador responsável pelo encaminhamento das
comunicações internacionais. Esse roteador encaminha para o país
de destino e, dentro do país, roteadores existentes na rede Internet
daquele país fazem o encaminhamento da chamada para o destino.
Essa é a função dos roteadores. Eles só entendem um tipo de c0

municação, que é a baseada no protocolo da Internet, o protocolo
IPE.

Associados a esses roteadores, existem computadores, nor
malnJ,ente de pequeno porte, que são os provedores de acesso ao
serviço Internet. São pequenas entidades, pequenos empresários
que, como disse o Ivan, pelo preço de um veículo de luxo, vão p0
der comprar um computador e oferecer a sua comunidade o servi
ço de acesso à Internet. Todos os provedores de acesso vão
oferecê-lo no mesmo nível. Independe do provedor as facilidades
que se tenha do selViço Internet. O que vai caracterizar ou diferen
ciar um provedor de outro é que o provedor de acesso, alérn de
prover o acesso à Internet, provê selViços de infonnação adicio
nais ou menus mais otimizados, dependendo do cliente.

Poderemos ter provedores de acesso que também vão pres
tar selViço de informação a clientes que têm interesse na área de
agricultura, por exemplo. Portanto, ele pode fazer, com pequenos
programas, detenninados menus que facilitem o acesso dos seus
usuários especialistas na área de agricultura, para acessar os ban
cos de infonnação no mundo que versam sobre o assunto. Não im
pede que ele possa acessar o Museu do Louvre. Ele vai continuar
podendo acessar todos os destinos na Internet, mas ele vai ter de
tenninadas especialidades. Isso vai começar a diferenciar os diver
sos provedores de acesso. Por isso, eles são, essencialmente,
pequenas empresas, que tenham agilidade para desenvolver esse
tipo de atividade com softwares específicos para aplicações espe
cíficas do seu mercado específico de trabalho.

Esses roteadores, com esses circuitos, constituem o que
chamamos as espinhas dorsais da rede Internet. Em inglês o teImO
é bhackbone é as espinhas dorsais são constituídas por roteadores
e por circuitos de telecomunicações. E uma dessas espinhas dor
sais é. a RNP, essencialmente nacionaL Ela não tem penetração nos
Estados. Cada Estado poderá prover, da maneira que melhor lhe
convier, a extensão ou a dimensão de sua pr6pria espinha dorsaL

Essa espinha dorsal estadual terá, necessariamente, uma conexão à
RNP e, dali para todo o serviço Internet.

Elas podem ser providas por diferentes entidades.
Por que estamos prevendo o uso da RNP? Primeiro, poxque

ela já tem uma estrutura capilarizada no Brasil. Hoje, no Acre e
em Roraima já é possível acessar a Internet. Observem V. Ex"s
que citei lugares bem distantes. Portanto, a fonna de pennitir que
o usuário, o pequeno empresário de Boa Vista possa dispor do ser
viço Internet de imediato, em curto praro, é deixando que a RNP
transporte tráfego comercial. Evidentemente existirão provedores
de espinhas dorsais no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Brasília.
Lembro a V. Ex"s que o primeiro trecho da espinha dorsal que a
Embratel concebeu foi Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. Isso é
explicável, porque é onde está o maior número de brasileiros inte
ressados no serviço. Esse é o papel desse tipo de empresa. Porem,
é muito dificil esperar que uma empresa privada inicie ou regule o
serviço em Boa Vista.

Não se pode discriminar. O mesmo direito de acesso que
tem o habitante de Boa Vista tem o habitante de São Paulo. Dessa
forma, vai-se expandir a atual rede nacional de pesquisa, colocá-la
com uma estrutura de circuitos de velocidade adequada, para per
mitir, nesse momento inicial, que seja carreado, através dela, o trá
fego comercial em qualquer lugar do Brasil, para qualquer
entidade que esteja interessada. Neste momento, esse é o espírito
do uso da infra-estrutura desse back bone. Ele não é para ser per
manente, não é para ser um neg6cio da RNP nem das entidades
que o operam, mas um indutor do processo de desenvolvimento do
serviço Internet no Brasil Esses provedores podem ser quaisquer
cidadãos brasileiros que pretendam montar esse tipo de serviço,
inclusive as empresas de telecomunicações.

A Embratel estava construindo um back bODe. Ela pode
continuar a construí-lo, não há qualquer impedimento. Ela só vai
ter um pouco mais de flexibilidade de cronograma para poder ex
pandir o seu back bone de forma mais empresarial. Ela não está
obrigada e premida pelas necessidades do Governo de implantar
um back bone o mais rapidamente possível no Brasil Qualquer
entidade poderá construir esses back bODes, basta comprar o seu
computador e alugar os circuitos das empresas de telecomunicaçõ
es por preços absolutamente normais. Não existe qualquer descon
to para alguém constituir back boDe neste País. Todas as
empresas, inclusive o Ministério da Ciência e Tecnologia, a RNP
ou qualquer entidade estadual de ensino e pesquisa que estiver
vinculada, pagarão as tarifas nonnais que qualquer cidadão paga
ria. Não existe qualquer diferença.

Constituído o back bODe por qualquer entidade, com todos
os provedores de acesso defmidos, surge, então, a figura do usuá
rio que queremos atender. Toda essa infra-estrutura está sendo
montada para que possamos acessar a Internet. Mencionarei os
três exemplos possíveis de como o cidadão pode acessar esse ser
viço. O primeiro exemplo é um cidadão que, evidentemente, tem o
seu computador e um telefone em casa. Ele instala o modem na
sua casa e, através da linha telefônica, telefona para o seu prove
dor de acesso, que é uma empresa privada. Aliás, no Brasil, espero
que tenhamos, até o fmal do ano, centenas de provedores de aces
so espalhados nas cidades brasileiras. A partir desse contato, o
provedor lhe oferece, primeiro, o menor preço. Todos n6s vamos
procurar um provedor que ofereça o menor preço. S6 admitiremos
pagar um preço maior caso o provedor de acesso nos ofereça de
tenninadas condições de prestação de selViços mais adequadas aos
nossos interesses. Aquele que nos informe alguma coisa sobre a
agricultura no Brasil não precisa ser, necessariamente, da Internet.
O computador pode ser um provedor de informação. Quanto ao
exemplo que citei, da agricultura, esse selViço tanto pode oferecer
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a previsão do tempo para os agricultores brasileiros ro aos interes
sados na área agrlcola como permitir o acesso a bancos de dados
organizados, facilitados, otimizados e de interesse dos setores
agricolas do mundo inteiro na Internet Portanto, a seleção do pro
vedor de acesso vai ser feita por cada um de nós, de acordo com
os nossos interesses mais imediatos. A ligação telefônica feita para
o provedor de acesso é absolutamente normaL Se o provedor de
acesso estiver na mesma cidade do cidadão, pagará uma chamada
local, como se estivesse telefonando para um parente, um vizinho,
um amigo da mesma cidade. Se o provedor não estiver na mesma
cidade dele, ro seja, numa cidade vizinha, pagará uma chamada
telefônica para a cidade vizinha. Tratando-se de uma chamada in
terurbana, para uma cidade a cinqüenta quilômetros de distância,
continuará pagando uma chamada telefônica normal

No caso da rede de dados, trata-se de usuários que são assi
nantes da RENPAC - Rede Nacional de Pacotes - ou qualquer
rede comutada de dados que existem nas empresas. Lembro-me
que a Telemig, uma empresa mineira, tem a Minaspac. Cada uma
dessas empresas tem a sua rede. Os assinantes dessas redes de c0

mutação por pacote vão acessar a Internet através de provedores
de a~sso que possam oferecer a conexão a ele pagando uma tarifa
normal da Renpac. Se a ligação for local, pagará uma tarifa local
da Renpac. Se for de longa distância, pagará outro tipo de tarifa.
Não há qualquer tratamento diferenciado. Nesses dois casos, nor
malmente são os assinantes de menor tráfego que pagam uma cha
mada, em uso do circuito daquela comunicação, por um curto
tempo. Como existem assinantes que usam intensivamente a rede,
fica mais barato para ele - é só uma questão de opção do usuário
alugar um circuito pennanente de conexão dele com o provedor de
acesso. Neste caso, ele usa o que chamamos de rede dedicada, que
nada mais é do que um circuito desponível para ele 24 horas por
dia para conectá-lo ao computador que lhe dá acesso à rede.

Todas essas ligações são absolutamente praticadas em tari
fas normais. A exceção desse desconto que se está prevendo con
ceder é para entidades de pesquisa e desenvolvimento sem fms
lucrativos, que forem classificadas dentro de um critério que já se
adota no Brasil, e para escolas de ensino básico, fundamental, ape
nas no seu acesso ao provedor de serviço da Internet Esse descon
to só será praticado quando a ligação for de um circuito dedicado
em caráter pennanente. Está-se estimando cerca de quinhentos
acessos no BrasiL Normalmente eles seriio locais, de conexão de
um computador de uma entidade de pequisa ou educacional com
um provedor de acesso. Dai para frente, todas as comunicações se
desenvolvem em tarifa absolutamente normal àquelas praticadas
por outros serviços, que utilizam a mesma forma de conexão.

Essa é a infra-estrutura que precisa ser colocada à disposi
ção para a prestação do serviço Internet

. Passo a palavra ao Sr. Ivan Moura Campos.
O SR. IVAN MOURA CAMPOS - Prosseguindo na expla

nação, como hoje está a Rede Nacional de Pesquisa? Qual é a in
fra-estrutum disponível no País? Essas são as ''infovias" federais, a
malha federal da RNP. Como diz o Ministro Vargas, são as pica
das eletrônicas, porque as velocidades são muito baixas ainda.
Quem paga essa conta é o contribuinte brasileiro, especificamente
o CNPq. Por se tratar de linhas de comunicação interestadual, elas
são alugadas à EmbmteL

Existe nos Estados uma iniciativa semelhante. O aluguel de
linhas dedicadas custa em torno de 200 mil dólares por mês, que
são pagos à Embmtel, algumas à 9.600, quilobytes. Estamos que
rendo chegar a 2 megabytes por segundo, com linhas dedicadas,
ou a 128, 64 quilobytes por segundo. Isso representa as infovias
federais. Essa é a conta que nós, do Miilistério da Ciência e Tec
nologia, vamos pagar. Esse é um bac~()ne,a única espinha dor-

sal. Não há qualquer privilégio. Como bem falro o Or. Renato Na
varro Guerreiro, esse é um papel indutor.

O que o Governo quer? Suponhamos que depois desta reu
nião conjunta tenha ficado decidido que qualquer cidadão, qual
quer empresário poderá explorar o serviço Internet no País. Mas
isso já é possível, a regra é essa. No entanto, se eu dissesse aos se
nhores empresários que poderiam implementar a Internet no País,
o que iria acontecer? Nada. É muito difícil. Ele perguntaria qual
seria a conexão internacional, como ele sairia daqui e como é que
se ligaria ao resto do mundo, que já está na Internet É preciso ter
o mínimo de estrutura interna para que se possa induzir o apareci
mento de micro, do pequeno, do médio e do gmude empresário no
setor. Não se trata de subsídio. A palavra correta é investimento do
Governo Federal, que devolve à Nação, sob forma de infra-estru
tura, o imposto pago pelo contribuinte. Garantimos esse serviço
porum ano.

Nós, do Ministério da Ciência e Tecnologia, estamos cons
cientes do fato de que não é nossa missão institucional operar uma
rede. Entretanto, por que estamos nos metendo nesse negócio? Em
primeiro lugar, porque a nossa clientela e das Secretarias de Ciên
cia e Tecnologia dos Estados é que entendem do assunto. Os cho
feres de roteador, os profissionais necessários para manter uma
rede dessa no ar é o nosso público alvo. É o pessoal ligado ao Mi
nistério da Ciência e Tecnologia, as universidades e os institutos
de pesquisa. Os recursos humanos, que são o bem mais precioso
que o País tem pata isso e para várias outras coisas, são a clientela
normal que conhecemos e que formamos com as bolsas de p6s
graduaÇão e que enviamos para fazer mestrado e doutorado no
País e no exterior. Quanto custará isso aqui?

O SR. RENATO NAVARRO GUERREIRO - (Intervenção
fora do microfone. Inaudível.)

O SR. IVAM MOURA CAMPOS - Não há sinais de que
essas tarifas vão cair, Or. Renato?

Enfim, em tarifas atuais, representa 10 milhões e 800 mil
reais por ano, menos de 1 milhão de reais por mês. Considero isso
muito dinheiro para uma pessoa, mas, como investimento da Na
ção, para induzir e facilitar o aparecimento de milhares de micro
empresários, é um investimento ÍDÍlDl0. O retomo desse valor, sob
forma de impostos, como ICMS, ISS, Imposto de Renda, novos
empregos, é pago em poucos meses, além de gerar receita para o
Sistema Telebrás, porque essas linhas são alugadas ao Sistema Te
lebrás e ao Ministério da Ciência e Tecnologia. O pedido de alu
guel dessas linhas já está disparado. Em conversa técnica entre o
MCT e a Embmtel, foi feita uma estimativa de que essas linhas es
tariio instaladas em noventa dias.

Os Estados estão fazendo a mesma coisa. Essa é a vontade
política do Estado de São Paulo. O contribuinte paulista, através
do Governo do Estado, aluga à Telesp estas conexões. São Paulo
tem um interior muito dinâmico. Então, justificam-se ligações de
velocidade alta, dentro do Estado.

Qual é a vantagem desse negócio? Vejam o exemplo de Ilha
Solteira. O pequeno empresário, o indivíduo empreendedor, em
Ilha Solteira, diz: ''Eu vou entrar nesse negócio". Vamos supor que
o Estado de São Paulo pague essas conexões à Telesp. ''Estão
aqui. Essas são as infovias postas à disposição da, população do
Estado de São Paulo. Todo, o mundo pode usar". E como se fos
sem as estradas estaduais. Há uma conexão na cidade de São Pau
lo, lá na FAPES~,FAP, com o nosso nó federal. É o mesmo lugar
f'lSico aquilo ali E a conexão entre as infovias estaduais e a infovia
federal, no caso, a nossa, que não é a única.

Suponhamos que essas linhas estejam alugadas e o Estado
de São Paulo pague isso à Telesp. Muito bem. Então, o pequeno
empreendedor em Ilha Solteira, o que tem que fazer? Tem que
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comprar os equipamentos. Com quarenta, cinqüenta mil reais,
pode-se montar um negócio desses, com servidores, computado
res, funcionários, etc. O que se vai alugar? Uma linha daquele en
dereço, rua tal, número tal, até o ponto e presença emllha Solteira,
que já foi provido pelo Governo do Estado. O contriblÍnte do Es
tado pagou aquela conexão.

Essas são linhas dedicadas, pelas quais se paga um preço
fIXO pOr mês. É a linha normal telefônica, mas é uma linha dedica
da. Não é aquela que se disca e só paga enquanto está usando. Ela
é alugada a um preço fIXO por mês. Isso é tarifado, tem um preço
que é conhecido no País inteiro.

Um indivíduo, por exemplo, em Votuporanga vai alugar
uma linha até llha Solteira, provavelmente, ou até São José do Rio
Preto, que vai ficar mais perto. E qual o custo disso? Além do cus
to material dos equipamentos e do conhecimento que ele tem que
ter para manter seus funcionários lá, ele tem um custo de alugar a
linha da Telesp para chegar até o local. E o indivíduo provedor de
acesso vai lhe cobrar uma taxa fIXa por mês, porque ele também
vai ficar lá, 24 horas por dia. O que esse indivíduo vai fazer daí
para frente? Vai atrás dos seus clientes; vai vender o serviço Inter
net, por exemplo. O indivíduo disca para lá e se conecta à Internet
através dele. Qual é a mensagem aqui, no fundo? Quanto maior a
capilaridade, maior vai ser o nosso poder de indução ao aparecimento
de novas empresas, novos empregos, novos empreendimentos.

Esse negócio retoma sob a forma de impostos para o G0
verno, que vai ter esse retomo, eu garanto, em poucos meses desse
investimento; que é muito pequeno, principalmente considerando
os beneficios. Portanto, é uma janela de oportunidade que temos
na nossa frente, e este País é diferenciado em relação a outros. Eu
não sei se todos sabem. mas nós temos mais recursos humanos,
nessa área de infollllática, do que a América Latina somada, in
cluindo o México. Somamos todos e temos mais graduados, mais
mestres e mais doutores, nas áreas que são correlatas a esse assun
to. Isso é um diferencial monumental.

. Esse modelo pode ser aplicado no âmbito municipal. Inclu
sive, o Município de Campinas já tomou a iniciativa de anunciar
que vai bancar uma rede do Município. Então o Município aluga
da empresa telefônica, no caso a Telesp, as respectivas linhas. O
que é que eles estão conectando? Chama-se Projeto Alfa. Estão
conectando as escolas e os postos de saúde do Município. Está li
vre o papel dos municípios. Isso depende da vontade política e da
capacidade de investimento de cada município. Quanto maior 11 capi
laridade, mais barato fica para o próximo indivíduo se conectar.

A rigor, com o passar do tempo, nós teremos esse sistema
integrado, com televisão a cabo, etc., chegando à casa de todo o
mundo. Na verdade, não existe ninguém que tenha muitos anos
nisso, não. Nós estamos pegando essa janela, na onda certa, pe
gando o jacaré correto. Nós vamos fazer em um ano um negócio
que os Estados Unidos demoraram quatorze, quinze, para fazer,
porque eles desenvolveram a tecnologia também. Esse negócio de
implantar a Internet, nessa base, nesse nível tecnológico, com essa
pressa, que todos temos, é preciso diferenciar que, agora, nós esta
mos construindo a infra-estrutura no País inteiro, de uma vez só. E
não começar por aqui, depois adicionar mais uma cidade. Portanto,
um dos resultados positivos desse acordo é o fato de que nós vamos
implantar esse negócio no País inteiro, com oportunidades iguais para
tedos. Isso vai do Acre, de Boa VISta, a Oriximiná, no Pará.

Isso vai custar sete milhões e duzentos mil reais ao contri
buinte panlista, para bancar essa conta. E a Fapesp, provavelmen
te, vai pagar.

Então, só para completar - essa é a minha última transpa
rência -, vejam o seguinte: Como vai ficar a situação daqui a al-
guns poucos~s?Uma visão de futuro próximo. '

Aquela linha com os nós em azul, com os retângulos em
azul, é a malha federal. Cada retângulo em azul é uma capital do
País. Os nós em amarelo, naquele modelo ali, são os nós da malha,
da espinha dorsal do Estado, igual àquele do Estado de São Paulo.

Então, eu estou supondo que o Estado, em articulação com
a sua empresa telefônica, monte aquela infra-estrutura. Tem papel
para todo o mundo aí, com linha dedicada. Para cada um desses
níveis, para o estadual e para o federal, existe um centro de infor
mações e um centro de operações. Isso tem a ver com a adminis
tração da rede. É um tecnicalidade com a qual eu não vou
cansá-los. Então, existe um centro de operações estadual e um
centro de informações estadual, para cada Estado; e um centro de
informações nacional e um centro de operações nacional. E existe
uma conexão de saída para os Estados Unidos.

Vou fazer uma análise rápida dessa parte de baixo da figu
ra. Esses tons em verde pardo, em verde musgo, são os provedores
de acesso. Estamos imaginando os milhares de empresários que .
queremos que surjam neste País.

Então, já que o Deputado Humberto Souto puxou o mote da
questão do partido, há um componente que eu diria que tem algum
sabor social-democrata nessa questão, que é o seguinte: as infovias
são para que não saiamos de uma situação de monopólio público
para uma situação de monopólio privado. Nós queremos dar opor
tunidade a todo o mundo. Então, a existência dessas infovias fede
rais e infovias estaduais é uma maneira de darmos oportunidade
aos pequenos também. Quanto maior a capilaridade, mais barato é
entrar nesse negócio. Quem está pagando a diferença para que o
pequeno também possa entrar nisso? O contribuinte brasileiro,
como um todo. É todo o mundo. É um investimento que eu garan
to aos senhores; os exemplos do mundo são fartos, pródigos em
mostrar que o investimento tem retomo em pouquíssimo tempo.
Aparece mesmo. Então esses provedores de acesso comerciais,
que são os em verde musgo, vamos pegar o de número oito. Ele li
gou um ponto de presença estadual que foi provido pelo contri
buinte do Estado. Há lá o roteador, onde ele se conecta. Ele aluga
aquela linha do ponto oito até o PP estadual, e está no negócio. E
alguém da cidade vizinha diz: "Eu vou entrar nisso também". E
verifica que é mais fácil se conectar a ele o dezesseis, e se conecta
ao oito, porque o oito é mais perto, a conexão fica mais barata. Ele
poderia optar, como optou aquele número nove, por um provedor
de acesso educacional. Aquilo é uma escola; é uma universidade.
Os que estão em azul, que são todos eles instituições educacionais
ou de pesquisa e ensino, sem fms lucrativos, vão pagar metade do
preço. Por exemplo, a linha entre o número quatorze e o número
nove, ou entre o número nove e o ponto de presença estadual, é
alugada pela instituição. É uma linha dedicada. E ele vai pagar
50% do preço.

Esse é um dos resultados notáveis do acordo que fIZemos
com o Ministério das Comunicações, para ajudar as instituições de
ensino, que é preciso reconhecer - é de onde vem a competência
para montar tudo isso no País. Hoje, as universidades brasileiras
dominam a tecnologia da Internet. Inclusive, eu tinha reparado an
tes, Deputado, que haverá um processo de transferência de tecno
logia do setor universitário para o setor privado de uma maneira
muito nítida. Isso é uma coisa bonita de se verificar. Nós estamos
com muito orgulho disso, que é de graça, é importante frisar. É
importante mostrar que a universidade está devolvendo um inves
timento que a população fez.

Portanto, essa transferência de tecnologia das universidades .
reside na operação e no conhecimento de protocolo, nos conheci
mentos de TCPIP, no conhecimento de roteadores; como adminis
trar e montar egerir uma rede de dimensões continentais. Hoje, a
RNP, que é uma rede que conecta perto de seiscentas instituições,
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em 22 Estados do Brasil, tem sessenta mil usuários. Ela é total
mente operada pela comunidade acadêmica. É uma rede de dimen
sões continentais. E está funcionando bem. Nós temos problemas,
hoje, de tráfego. As linhas subdimensionadas para o tráfego de que
precisamos.

Então, para concluir, existem umas sutilezas. Por aquele
provedor de acesso educacional, em cima à esquerda, que está c0

nectando a um provedor de acesso comercial, que é o número de
zesseis, vejam que, mesmo quando uma escola se conecta a uma
empresa, ela vai alugar a conexão de uma empresa telefônica lo
cal. Ela vai pagar metade do preço. Não depende do destino. En
tretando, as instituições educacionais que têm esse desconto de
50% mo podem fornecer serviço comercial. O compromisso tem
que ser para finalidade precípua da instituição, que é pesquisa, de
senvolvimento e ensino. Ela não pode pagar metade da tarifa, en
trar no negócio e começar a cobrar e fornecer serviços. Porque ai é
concorrência desleaL Esse negócio tem que ser limpo. Mas se a
instituição quiser, ela diz: ''Não, eu vou ser provedor de acesso
para o meu público interno, mas eu vou, também, ser provedor de
acesso comercial". E paga a tarifa cheia.

O último comentário que eu teria a fazer é o seguinte: Exis
te alguma gestão, alguma gerência, alguma supervisão nisso?
Existe. É mfn.iJna, mas existe. A Internet é uma coisa anárquica
por natureza. E uma coisa sem dono no mundo inteiro. Essa rede
cresce por adesão espontânea, e existe uma etiqueta, uma regra,
uma norma, para que as pessoas se conectem. Há requisitos técni
cos que são conhecidos, mundialmente.

Então, no Brasil, essa transição entre a Internet puramen
te acadêmica e a Internet plena, em que todo o mundo pode se
conectar, ela será, digamos, observada (talvez, seja o termo me
lhor) por um comitê gestor, que tem representantes da comuni
dade acadêmica, dos empresários, etc. Esse comitê está sendo
constituido por dos Ministérios, e eu diria que a coisa que é in
dispensável para este comitê fazer é administrar a distribuição
de endereços. Por exemplo, dois individuos não podem ter o
mesmo endereço. Então, no mundo inteiro, em todo o pais, há
uma única autoridade central que é responsável pela coerência
dos endereços. O suprimento de endereços é infmito. Então,
não há problema de fila. Não é por ai. Mas, para que dois indi
viduos não recebam o mesmo endereço, não vire bagunça, é
preciso que haja uma autoridade responsável por distribuir os
endereços. Isso é a única coisa que precisa de alguém, e já está
sendo feito. Quem opera isso é a FAPESP, em São Paulo, em
nome do Ministério da Ciência e Tecnologia, que tem o creden
ciamento internacional, dado pela Internet mundial, para distri
buir endereços no Brasil.

Fora isto, vamos ver se as coisas estão indo bem, se não há
uma ligação sobrecarregada de tráfego, etc., para sugerir constmti
vamente. Não vai ser uma "intemetobrás", não há ma, nem nada,
mas pretendemos que seja uma atividade de coordenação, leve,
para não virar um cartório.

Eu sou Secretário de Informática e Automação do Ministé
rio da Ciência e Tecnologia, e alguns presentes se lembram da re
serva de mercado, que nos deu os recursos humanos e a pujança
de uma indústria que vai faturar 12 bilhões de dólares este ano.
Cometemos erros, demoramos a abrir, e a abertura atual é necessá
ria. Estoo tendo o privilégio de ser ator para essa comercialização,
em que o novo modelo não é mais de substituição de importações,
mas de inserção competitiva na economia mundial. Então eu,
como herdeiro da SEI, conheço o qu~ significa um cartório, e não
o queremos maiS. Vamos adotar. aquilo que for bom. A reserva de
mercado nos deixoo uma herança que nenhum pais do nosso con
tinente recebeu.

Como disse - V. Ex"s, ouviram -, temos mais recursos hu
manos do que a América Latina somada, temos uma indústria que
é maior do que o Uruguai, é o dobro do Paraguai; serão 12 bilhões
de dólares de faturamento este ano. Quem não adotou a reserva de
mercado, certamente não possui tudo isso. Mas é preciso ver que
no mundo mudaram as condições de competi~o, não há mais o
acesso à tecnologia farta e barata como antes. É preciso ser com
petitivo e, para tal, temos que ser seletivos, porque, como sabe
mos, se não compramos, não vendemos. Então, é preciso saber a
hora de flexibilizar.

A arte e a ciência de fazer politica industrial significa olhar
os dois lados da balança: de um lado, tenho o interesse do usuário
[mal, a quem quero, como governo, dar o bem de melhor qualida
de pelo menor preço. Mas não posso fazer isso de maneira neoli
beral galopante, porque há o risco de ocorrer uma
"mexicanização".

Por outro lado, se eu fizer isso, vou satisfazer o usuário: va
mos importar carro japonês usado, com garantia. Quebra o Pais.
Não pode. O usuário vai ficar satisfeito seis meses e, depois, vai
ver que não tem dinheiro para comprar mais clí:iTo. E tenho que
ver o ootro prato da balança, que é a necessidade de gerar empre
go. Se eu não tiver emprego aqui, não terei dinheiro para comprar
as outras coisas.

Então, a arte e a ciência de fazer politica industrial é enxer
gar o interesse do usuário, por um lado, com a necessidade de ge
rar empregos no Pais, por ootro. Não posso exagerar nem de um
lado que vira um cartório enriquecido, sobreprotegendo a indústria
local- tem que ter uma cenoora lá na ponta, com uma vara atrás,
porque senão se acomodam - e também não posso dizer: ''Não, o
bom é liberannos, baixannos as tarifas todas, porque vamos com
prar, todo o mundo quer comprar as quinquilharias bonitinhas,
pelo preço mais barato". Acabam os empregos.

Não quero cansar os senhores, mas esta é uma Casa de dis
cussão politica e sou um apaixonado por esse assunto.

Agradeço aos senhores a oportunidade. Estoo à disposição
de todos.

O SR. PRESIDENIE (Deputado Marcelo Barbieri) - Antes de
conceder a palavra aos Parlamentares, para que falem a respeito do
assunto, gostaria de oovir o Coordenador da RNP- Rede Nacional de
Pesquisa, Sr. Tadao Takahashi -, instituição responsável pela quase
totalidade do sucesso desse empreendimento, que falará a respeito de
como a RNP está vendo este momento de comercialização.

O SR. TADAO TAKAHASlfl- Senhores, bom-dia. Agra
deço esta oportunidade de falar um pouco sobre a RNP. Na reali
dade, estender-me-ei mais em dizer como estamos vendo a
questão da Internet Acadêmica, como vai ser esse mundo para o
qual estamos transitando e qual o papel que esperamos venha a
ocorrer no Brasil, quanto aos lados dos Poderes Executivo e Le
gislativo, para pavimentar a infra-estrutura politica que permita
que esse tipo de atividade decole.

Primeiramente, quero fazer um depoimento acerca do senti
mento de estranheza que temos quando operamos uma rede acadê
mica e, depois, nos defrontamos com um universo em que ela tem
que começar a trabalhar no sentido de viabilizar uma rede comer
cialampla.

Internamente, brincamos dizendo que o projeto da RNP é o
Projeto "Rato que Ruge". foi um projeto que ganhoo a guerra, não
estava esperando ganhá-la, e, de repente desceu a Nova Iorque e
disse: "Americano fala que lingua, mesmo? Nova Iorque fica
onde, mesmo? O que a gente vai fazer lá?"

A Primeira coisa que gostaria de dizer é que, quando fala
mos de uma Internet àcadêmica alavancando uma comercial, exis
te um certo sentimento de estranheza que é o fato da necessidade
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de redimensionar a forma de pensar e as expectativas para que a
comunidade acadêmica, no caso, consiga cooperar com a implan
tação da Internet comercial.

O segundo aspecto que gostaria de ressaltar - e o Ivan
Moura Campos e o Renato NavarrCl Guerreiro o abordaram clara
mente - é que essa é uma iniciativa de governo inédita, em que a
RNP entra como instromento de execução, no sentido de que pon
dera diversos fatores e interesses dos lados governamental, empre
sarial e acadêmico, e tenta tirar uma solução que atenda a todos.
Não é um caminho trivial, e a idéia é que estejamos dando passo
bastante significativo com esse arcabouço de normas e padrões e
essa cri!lÇão de comitês, que vão pennitir que a coisa decole agora.

É importante ressaltar esse tipo de coisa, porque é uma mes
cla de ações sem paralelo no exterior, e frisar que não é que vamos
tentar um ano o que os americanos ftzeram em quinze porque so
mos melhores, mas estamos nos beneftciando de experimentos fei
tos durante quinze anos, com uma série de soluções, e estamos um
pouco querendo levar vantagem em tudo. Em outras palavras, es
tamos querendo absorver a tecnologia, utilizar a infra-estIUtura
que o País oferece e os mecanismos que temos e tentar entrar na
onda certa, para pegar o jacaré correto, como o Ivan Moura Cam
posdisse.

. Então, é preciso uma certa modéstia de visão acerca do que
o País pode fazer e uma certa ambição do que é aquilo aonde que
remos chegar, que, no fundo, é o que estamos tentando conciliar.

A última observação que faço é: para onde essa coisa toda
pode ir? Se tudo correr bem, a idéia dessa infra-estrutura de tele
comunicações, da qual a Internet é uma parte, vai pennitir que o
Brasil passe a fazer parte da categoria dos países não excluídos das
decisões, porque detém o poder da informação.

Para que isso realmente ocorra, no prazo de dez anos, e os
investimentos em infra-estIUtura e atividade de educação e pesqui
sa se casem, para contribuir que o Brasil caminhe para uma situa
ção em que passemos a ftcar "por cima da carne seca", que é uma
decisão ainda complicada e uma situação ã qual ainda não chega
mos, a Internet pode contribuir, mas com uma coisa que estamos
esperando, que esse início de articulação governamental, que co
meçou, queira ou não, de baixo para cima, entre dois Ministérios,
vai ter que se espalhar por vários Ministérios e ter uma ramiftca
yão muito importante no Poder Legislativo, porque boa parte do
arcabouço legal, que garante que nos Estados Unidos e Europa
esse tipo de iniciativa tecnológica tenha sucesso, tem a ver com o
dia-a-dia do legislador, fazendo pequenas leis que vão somar esse
castelo, em cima do qual a parte tecnológica vai realmente funcio-
nar.

Há alguns meses, tive a oportunidade de visitar esta Comis
~ão, e começamos a articular uma idéia maior de conseguir ter, na
Comissão um dos grande pontos de Internet no País, onde a legis
lação pertinente sob todos os aspectos que dizem respeito a educa
ção, distância, infra-estIUtura tecnológica e projetos de informação
tecnológica possa ser trazida, acumulada e circulada pelas pessoas
que vão discutir, de tal forma a que comecemos a planejar esse
tipo de esforço, que só frotiftca em dez a quinze anos, no modelo
tipo japonês ou americano, em que nos preparamos para o que
vem e não continuamos permanentemente na síndrome do rato que
ruge, porque é sempre uma surpresa a cada dia.

O Ministro Adib Jatene diz que "trabalho não mata, o que
mata é raiva". Mas susto também mata. Então, é melhor nos prepa
rarmos para as coisas que vêm pela frente.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcelo BaIbieri) - Que

ro sugerir aos nobres colegas que assistamos a uma demonstração
da Internet, antes dos debates.

Vamos ver uma sessão do Congresso americano, o que es
tão discutindo.

(Projeção de ftlme.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcelo BaIbieri) - Con

cedo a palavra à S~ ~abíola Greco.
A SRA. FABIOLA GRECO - Bom dia. Desculpem a dift

culdade técnica.
O que vamos mostrar? Basicamente, quando uma pessoa

está utilizando Internet o que faz? Utiliza o serviço de correio ele
trônico para conversar com as pessoas; entra em computadores ou
verifica computadores que têm serviços de informações diversas
na rede.

Passeamos em alguns desses computadores que têm serviço
de informação de assuntos diversos - de diversas instituições tanto
nacionais como internacionais - e copiamos alguns trechos de in
formações disponíveis, com a sua forma. Vamos verificando, as
sim, o formato ou a maJIeira de organização mais comum dentro
da Internet, que é o serviço de W W W, em que se pode consultar
informação baseada num método de organização chamado de hi
pertexto, ou seja, as instituições organizam informações com essa
cara, que pode apresentar imagens e textos ou tomar disponível o
arquivo de som, filmes, animação, etc. E cada item de um texto
que estou vendo pode ser destacado. Vou selecionar esse item,
usando o cursor da tela no computador. Utilizando uma tecla do
computador, seleciono, portanto, o item do meu interesse e 'abro
um novo documento que me trará nova informação. Assim, em
cada tela tenho várias entradas e a possibilidade de entrar em com
putadores diferentes que têm documentos distintos.

Daremos uma olhada, por exemplo, no servidor de informa
ções da Nasa. Já fIZemos a navegação e copiamos essa página do
serviço de informação da Nasa. Se formos descendo na tela, vere
mos que ele possibilita que tenhamos, acesso, por exemplo, às in
formações mais novas que foram colocadas, a documentos
internos da Nasa, aos programas de educação. Posso realizar bus
cas dentro desse computador baseadas em temas de interesse e

tCOisas do gênero. Entramos especiftcamente num laboratório. Este
mapa apresenta vários institutos da Nasa, em alguns laboratórios.
Vamos atrás daquele laboratório, que está ali no cantinho, e vemos
que ele tem um programa de transferência de tecnologia na área de
propulsão de jatos. Aí, especillcamente, ele oferece a oportunidade
de entrarmos em contato com várias instituições que realizam
transferências de tecnologia nessa área; há documentos sobre as
instituições e as tecnologias; ele traz programas, formas de conta
to, etc. Veriftcamos, por exemplo, um serviço específtco, que está
no Texas, que possui um conjunto de 35 tecnologias disponíveis
para transferência. Portanto, através desse serviço, qualquer usuá
rio que está na Internet poderia chegar e conhecer o conjunto de
tecnologia e de empresas que estão participando desse programa
de transferência, tendo acesso a como funciona e como participar
também do consórcio de empresas que faz transferência de tecno
logia, conseguindo chegar, por exemplo, a um documento que es
peciftca determinada tecnologia, diz quem a produz e coloca-nos
em contato com essa instituição para realizar essa parceria. Fize
mos uma busca relativa à rede de comunicação - isso é bastante
simples de fazer. Basta olhar a base de dados. Informa a palavra
de busca e foi colocado: nct work comunication, que vai buscar
tecnologias que sejam relativas a esse tema. Mando realizar a bus
ca - é só clicar - e ele me retoma dizendo tudo o que está no mo
mento disponível sobre o' tema. Aí são os documentos que
descrevem uma tecnologia específtca. Nesse caso, terei todo o tex-
to explicando o processo para utilizar o serviço. ,

VoJtando à página de entrada, verificamos um serviço no
BJ;asil que é o~I - Instituto Nacional de Propriedade Industrial.
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Verificamos a base de patentes do INPI, um selViço já dispoIÚvel
hoje, possibilitando consultas a essa grande base de dados. Neste
caso, são várias entradas no mundo inteiro sobre patentes; diversas
organizações no mundo que têm documentação sobre patentes.
Enlramos na base do INPI, semelhante a várias oulras instituições,
como a Fundação Getúlio Vargas, por exemplo, e verificamos que
há diversas instituições colocando seus bancos de dados integral
mente disponíveis na Internet.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcelo Barbieri) - Per
mita-me um esclarecimento, Fabíola? Estão vendo a velocidade
como esses dados estão aparecendo aí? Isso quer dizer que ela na
vegou na rede antes e por esta razão as infonnações estão no dis
co. Não estamos fazendo acesso em tempo real. O dia em que
chegarmos ao acesso em tempo real, com essa velocidade que t0
dos estamos vendo, estaremos CGill tudo resolvido.

A SRA. FABÍOLA GRECO- Optamos exatamente pela
velocidade de acesso, porque traz o material pronto.

A busca que realizamos nesse banco de dados de patentes
me foi oferecida, e isso vai depender de como a instituição organi
ZaI a infonnação e o selViço. Posso entrar com o nmnero da pa
tente, fazer rosca num ano específico, usar a classificação
nacional e internacional Por exemplo, fIZemOS uma busca livre
em todos os campos com a palavra satélite - e é semelhante ao que
acontece naquela base de transferência de tecnologia, aquele servi
ço mantido no Texas - e obtivemos um conjunto de documentos e,
no caso, este é um específico. Isso é um registro do banco de pa
tentes do INPI, que contém o n'Úmero do pedido, a descrição, etc.
Éum dos documentos que é relativo a patentes de 1995 e que con
tinha a palavra satélite ou se referia a esse tema.

Retomando, verificamos a Amazônia fron space. Tmta-se
de um serviço do INPE - Instituto Nacional de Pesquisas Espa
ciais,' em São José dos Campos. Buscamos, especificamente, um
tipo de infonnação que está dispoIÚvel, que é um mapeamento da
Amazônia. Assim, o INPE tem imagens de satélites de toda a
Amazônia. Nesse grande mapa que está no vídeo sobre a Amazô
nia cada quadradinho pequeno é uma área específIca, e tudo isso
está mapeado com imagens de satélites e eu posso consultar aqui
na direita e vejo uma imagem que o Instituto está tomando dispo
IÚvel também na Internet. Vemos aí toda a Região Amazônica e os
dados obtidos através do projeto do INPE.

Vamos descer e dar uma olhada em alguns servidores insti
tucionais, inclusive de governos, que também estão dispoIÚveis na
Internet. Por exemplo, a Câmara Legislativa norte-americana tem
um computador com volume extenso de informação, onde é possí
vel encontrar projetos de lei, infonnações sobre os Deputados, do
cumentação interna da CâmaIa, etc.

Estamos buscando infonnações sobre os parlamentares do
Congresso Americano. Quem são eles, especifIcamente do Estado
da Califórnia? Nesse caso, rosquei o diretório de membros, fui até
a Califórnia e trooxe uma lista dos parlamentares de lá. Para cada
um, como, por exemplo, o primeiro, Bill Backer, há um registro
contendo um breve curriculum, fonna de contato, enflID, dados
específicos sobre todos os Parlamentares norte-americanos. Falar
do endereço de contrato, dos comitês dos quais eles participam.
Enfim, para cada um há todo esse tipo de infonnação. Em Brasília,
já temos o Senado Federal, que está disponibilizando algumas in
formações na Reder O Serviço ainda é experimental mas já há d0
cumentação sobre sessões. Vamos olhar como está o serviço
experimental do Senado fe~ral na InteJ!net. Trata-se do tipo de
serviço, o WWW, 00, seja,' a grande teia mundial de infonnação.

O Senado já tem entrada para o usuário ingressor no órgão,
ver os serviços d9 Prodasen, a progçamação e o resultado de ativi~

dades legis~tivaS; tem \lma entntda por,dia provida pela agência

Senado. Buscamos, especifIcamente, a pauta das sessões, a 'Última
pauta dispoIÚvel, que foi a do dia 2. Ele tem um documento com a
pauta das sessões ordinárias do Senado. É um documento fonnata
do. O1ama UIil programa e exibe um projeto de lei da CâmaIa, en
flID, a pauta daquele dia.

Temos, por exemplo, Organizações, Internacionais, onde é
possível ter acesso a todos os selVidores das Nações Unidas. Te
mos uma coleção de organismos internacionais, com os seus docu
mentos, novidades, tratados, textos completos de infonnações
dispoIÚveis na Internet. Na primeira entrada, que é a do "Gate
way" da ONU, está a lista de todas as agências da ONU que têm
informações, hoje, na Internet. Se prosseguirmos nesta lista, va
mos ver que os vários organismos da ONU espalhados no mundo
também estão alimentando, através dos servidores de formatos di
versos. É possível encontrar-se uma documentação vasta da
ONU.

Voltando para a página de entrada, só como exemplo, a Câ
mara Legislativa do Pero também possui um servidor que tem a
coleção das leis, infonnação sobre todos os Deputados e sobre a
Constituição. Vamos ver que na Biblioteca do Congresso Ameri
cano há um recurso, o qual acho interessante, que é uma base de
dados sobre legislação que está dispoIÚvel na Internet. Estávamos
interessados em legislação relativa à propriedade intelectual e fize
mos uma busca através desse serviço, que é o ''Tommy's'', uma
base que traz textos de projetos de lei e de legislação diversa dis
poIÚvel na Rede. Se f01lD.oS à primeira entrada, temos o texto com
pleto. Fizemos uma busca colocando a palavra de interesse que se
referia a direitos autorais; colocamos copyright e fIZemOS essa
rosca.

O SR. PRESIDENIE (Deputado Marcelo Barbieri) - Fa
bíola, depois dessa demonslração, a não ser que alguém queira
continuar, já é suficiente.

A SRA. FABÍOLA GRECO - Os documentos estão lá.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcelo Barbieri) - Que

remos agradecer aos senhores a oportunidade que nos deram com
essa demonstração importante. Deixamos em aberto a palavra para
a intervenção dos Srs. Parlamentares que queiram fazer perguntas
aos dois Secretários, para quaisquer esclarecimentos que V. Ex"s
achem necessários nesta momento.

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Roberto Santos.
O SR. DEPUTADO ROBERTO SANTOS - Quero acres

centar às palavras do Presidente Marcelo Barbieri o nosso agrade
cimento aos representantes do Ministério de Ciência e Tecnologia
e do Ministério das Comunicações pela excelente exposição e por
terem conversado conosco sobre as perspectivas do desenvolvi-
mento da Internet. .

Acho interessante quando se diz, repetidamente, que a In
ternet é uma rede anárquica. De fato, estamos vendo que não há
nenhuma estIutura que centralize decisões sobre a Internet. Tem
sido assim pelo mundo afora, e será assim também no Brasil. Mas
o fato é que talvez aproveitando a experiência de outros países,
para que ela nasça sem essa estIutura centralizadora, há um imen
so trabalho que deve ser feito por quem entende do assunto, por
quem dispõe dos meios e dos instrumentos para viabilizar uma
perspectiva de selViço como essa.

No caso do Brasil, é importante acentuar que as coisas ca
minharam bem. Em relativamente pouco tempo a rede já está dis
ponível para os potenciais usuários, justamente porque houve, por
parte dos cientistas de fonna indiscriminada, sem que fosse, indi
vidualmente, "a", ''b'' ou "c", esse princípio de atividade. Mas ché
gou o momento em que órgãos do Governo tiveram de entrar, não
para exercer aquela rigorosa centralização das decisões, mas para
se entender, entre diferentes setores, o que o Governo brasileiro e
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os governos dos Estados da Federação podem oferecer para que,
afmal, os usuários, potenciais possam se valer desse serviço. No
caso, percebemos, até mesmo pelo que se verifica na imprensa,
que o bom senso prevaleceu quando os Ministérios até agora en
volvidos no assunto se sentaram para chegar a alguns documentos
essenciais para que as coisas funcionem. Desta articulação entre
6rgãos do Executivo nasceram portarias, que até agora são duas w
três. Possivelmente virão outras, de tal modo que fez-se a luz, di
gamos assim, para que esse caminho das infovias seja percorrido
sem atropelos, sem perturbações, sem acidentes de percurso, mes
mo quando a Rede passar àquela dimensão que se espera empou
co tempo.

Ora, ouvimos aqui referências de como, em pouco tempo,
pode-se contar com uma utilização por parte de muita gente e de
muitas instituições. Se não fosse esse trabalho que toma menos
anárquica, embora sem ser centralizadora, a decisão por parte dos
6rgãos públicos, seguramente os brasileiros não teriam à disposi
ção esse serviço que aqui se encontra.

. Quero cumprimentar os representantes do Poder Legislativo
aqui presentes e dizer que da parte do Poder Legislativo encontra
mo-nos não apenas à disposição, mas ávidos em prestar toda a sor
te de colaboração que venha a se tomar necessária. Uma das
formas de colaboração é justamente essa. No Congresso Nacional
realizam-se debates sobre as mais variadas atividades que interes
sam ao País. Há aqui um f6rum que é, de certo modo, uma caixa
de ressonância, porque a imprensa está presente e interessada em
divulgar o que aqui se debate. A Internet era conhecida por um nú
mero muito pequeno de brasileiros até há pouco tempo, mas esta
mos vendo como, em poucas semanas, isso mudw
completamente. Vai mudar num ritmo exponencial. Daqui a pouco
tempo a notícia chegará aos potenciais usuários com uma intensi
dade muito maior do que já chegw. Vai ser preciso, então, que
essa mobilização dos órgãos do Poder Executivo, que já se fez
com prontidão, venha a assumir uma outra dimensão. E preciso,
portanto, que haja essa disseminação da informação. Para isso,
convém chamar a atenção para o fato de que o Congresso Nacio
nal é uma força que está à disposição dos que são entendidos em
diferentes áreas da Ciência e Tecnologia, não só para esse exem
plo, mas para quaisquer wtros que signifiquem o aproveitamento
de novidades nessa área pelo potencial usuário brasileiro em con
junto. A verdade é que o nível de conscientização da nossa popu
lação em relação aos usos, sobretudo aos usos mais recentes da
Ciência e Tecnologia, é ainda muito limitado. Há a necessidade de
um esforço dirigido e consciente para que a população em geral se
conscientize do que está pela frente em relação as nossas pers
pectivas de melhoria de condições de vida do pov9. Creio que
o exemplo trazido aqui hoje é muito ilustrativo. E justamente
esse o intuito de fazer com que a população brasileira, em ge
ral, acabe elevando o seu nível de consciência para o potencial
que encontramos atualmente aqui. Estamos usando isso como
um exemplo, mas, seguramente, existem muitos outros disponí
veis.

A conversa se deu ainda em um parâmetro que, talvez, não
esteja ao alcance da maioria dos potenciais usuários. Por isso, nes
tes minutos que nos restaIn. e a depender de outras perguntas que
surjam em sentido análago, seria interessante que tanto o Dr. Re
nato Guerreiro como o Dr. Ivan Moura Campos acrescentassem
alguma coisa, por exemplo, sobre o que já se estaria fazendo em
relação à educação, ao uso, não digo no âmbito universitário, por
que é mais fácil de a informação chegar, mas nas escolas de la e 20

Graus, o que já se estaria fazendo no Brasil e o que se pode fazer
de imediato? De outro lado, o que já estaria sendo feito e o que se
poderia realizar, de forma imediata, na disseminação des~as infor-

mações para as pequenas e médias empresas? Esse contato poderia
ser feito com os órgãos representativos, talvez com o Sebrae, que
tem o hábito de traduzir as aspirações e também as soluções para
as pequenas e médias empresas. A Internet é um instrumento da
maior importância para que se ampliem os volumes de negócios
nessa área, e será, sem dúvida, uma informação que interessará
para essa divulgação ampla que o assunto Internet deve ter.

São essas as questões que apresento, a fJm de ampliar o que
aqui já foi dito, de tal modo que esse sentido de aumentar a cons
ciência do significado das novidades de Ciência e Tecnologia para
a população em geral seja também um dos papéis a ser preenchido
pelo Congresso.

O SR PRESIDENTE (Deputado Marcelo Barbieri) - Con
cedo a palavra ao Dr. Renato Guerreiro.

O SR. RENATO GUERREIRO - Gostaria de aproveitar a
oportunidade para ressaltar o motivo que pennitiu, que chegásse
mos a um resultado tão rápido na solução da Internet. Realmente
foi a motivação que essa Rede dá para as suas aplicações eminen
temente educacionais. Sempre houve uma preocupação dos dois
Ministérios, no início da discussão, no início do processo, com a
atividade educacional Ela era a mola propulsora de toda a nossa
discussão. Todo fmal de semana, após um dia de reuniões, de dis
cussões, colocávamos um bode na sala de reuniões e íamos para
casa preocupados. O que, realmente, fazia com que o bode fosse
retirado, sob aplausos das pessoas envolvidas na discussão, era o
aspecto educacional que estava suportado pela fIlosofIa do uso da
Internet tanto isso é verdade que na solenidade de assinatura das
portarias e na divulgação da nota conjunta dos Ministérios foi uma
questão de honra para os dois Ministros que se flZ6ram presentes
naquela solenidade, mesmo não tendo uma associação direta com
os atos que estavam sendo assinados o Ministro da Educação, que
hoje convalesce em São Paulo de uma cirurgia, mas que, na opor
tunidade, se fez presente. Conforme suas palavras, ele acredita
piamente que a educação brasileira mudará de rumo de aceleração
e de velocidade de desenvolvimento com a disseminação da Inter
net a interconexação das escolas brasileiras.

De parte do Ministério das Comunicações tem sido uma
preocupação muito grande do Ministro Sérgio Motta que a educa
ção se faça presente não só nesse modelo, nessa forma concebida
para o desenvolvimento da Internet no Brasil, mas também com o
desenvolvimento do que se chamou em um decreto anterior 
aquele que deu origem à Internet -, de televias para a educação.
Há uma preocupação muito grande no desenvolvimento dos pro
gramas educacionais através de satélites, com a utilização de fai
xas de transponderes específIcos para a programação de televisão,
que são satélites que usam a banda K-U, uma banda específica
para transmissão de sinais de televisão. Então, há uma preocupa
ção não só do Ministério da Ciência e Tecnologia, mas do Minis
tério das Comunicações no sentido de que o objetivo das
telecomunicações no Brasil, dessa infra-estrutura para inserir a so
ciedade brasileira na era da informação, é detenninante e coman
dado pelo interesse público e este, no Brasil, predominantemente,
se faz através de educação de sua população. Quero deixar regis
trado, nesta oportunidade essa preocupação.

O'SR. PRESIDENTE (Deputado Marcelo Barbieri) - Muito
obrigado, Sr. Renato Navarro Guerreiro, Concedo a palavra ao Sr.
Ivan MolJ1'!l Campos.'

O SR. IVAN MOURA CAMPOS - Apeuas tentando res
ponder a ul,DJl indagação f\'ita pelo Deputado Roberto Santos, digo
que há trabalho já ~senvolvido- e estamos avançando de manei
ra bastanté razoáv~l - na questão da educação à distância. Existe
:um projeto em articulação} com o Ministério da Educação, que
criou u~ secretaria nova específica para este fim, e agora, mais
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recentemente, com a Secretaria de Comunicação Social da Presi
dência da República, de tal forma que estamos trabalhando na con
cepção e na artirolação, para que possamos diminuir
desigualdades regionais neste País, com a preocupação fundamen
tal da educação de professores, de reciclagem. Até que possamos
chegar à sala de aula, ainda gastaremos um bom tempo.

Diria para V. Ex", em poocas palavras, que temos não só
através da Internet - acoplada com a televisão educativa - a possi
bilidade de termos a transmissão de imagens num sentido, mas de
ter simultaneamente a interatividade via Internet. Então, é possível
transmitir para as mais diversas regiões do País, até durante a ma
drugada para que gravem fitas e depois .haja grupos de discussão
com os estudantes, bibliotecas virtuais. V. Ex"s viram o acesso à
biblioteca do Congresso americano. É possível fazer muito no
sentido de melhorar a qualidade do material didático disponível
para o estudante nas regiões mais longínquas do País. O professor
leigo, ou que precisa de mais reciclagem. tem. via esse mecanis
mo, a possibilidade de interagir, através de grupos de disrossões,
com seus colegas mais bem preparados.

Então, existe aí uma oportunidade para que a tecnologia,
sem fumaceiras de novidades ou modismos, quer dizer, de uma
maneira serena e racional, passou a contribuir com esse processo.

É preciso lembrar que o problema da educação com o uso
de computadores e de redes é um problema pedagógico, não dos
informáticos. Nós informáticos - eu, como profissional da área 
somos sensíveis ao fato de que tem de haver uma liderança da c0

munidade educacional como um todo, dos professcres das mais di
versas áreas. É um engano que se comete - e que já se cometeu no
passado - imaginar que o indivíduo que é especialista no instru
mento, no caso o computador, a rede, tenha muito a dizer a respei
to do problema da educação usando o computador. Não. É preciso
que nos alertemos para o fato de que o problema não se pode es
gotar com meus colegas de profissão e comigo - nós que lidamos
com isso como profissão. É preciso um envolvimento da socieda
de como um todo e nisso o Deputado tem toda razão, porque se
trata de um problema pedagógico, de desenvolvimento de novos
métodos educacionais, para se tirar partido da existência dessa tec
nologia.

Todos lembramos do filme "Bye Bye Brasil" e não o quere
mos digital, queremos uma coisa conseqüente, que faça uso das
novas tecnologias de maneira madura. Aliás, falo isso com tran
qüilidade, porque não encontramos mais aqueles indivíduos entu
siastas que não questionam, que acreditam. que devem usar
qualquer coisa porque os japoneses estão usando. Isso não é mais
assim, já foi no passado. Hoje há uma serenidade e não há, tam
bém. reação por parte dos segmentos mais antigos da pedagogia
brasileira, há uma flexibilidade maior.

Por isso, quero dizer que há um trabalho da RNP - Rede
Nacional de Pesquisa, que congrega as universidades todas - para
a constituição de repositórios nas mais variadas áreas. Há um que
ficou pronto recentemente sobre desenvolvimento sustentado, na
Amazônia, que será objeto de uma publicação conjunta com o Mi
nistério do Meio Ambiente, Rerorsos Hídricos e Amazônia Legal,
que tem um interesse enorme. Isso é uma organização de toda a in
formação disponível !lo País e no exterior a respeito de desenvol
vimento sustentado. E uma tarefa de gabinete feita na Internet por
especialistas, no caso da RNP, que ficam organizando a informa
ção de tal maneira que nós, mortais comuns, possamos navegar
~ilo. .

Um dos problemas da Internet é que existe muita informa
ção desestlUturada. O indivíduo entra aqui e se pergunta para onde
vai, o que existe por aí de interesse. Então, é um mundo enome.
Por isso, é preciso, às vezes, fazer uma coisa sob medida para um

certo segmento, ou seja, um sujeito escolhe um tópico e profissio
nais organizam aquilo de maneira um pouco mais densa para que
ele não tenha tanto trabalho para descobrir, por si só, os caminhos
nessa infovia global.

O SR. PRESIDENTE (Depltado Marcelo Barbieri) - Con
cedo a palavra ao Depltado Aloysio Nunes Ferreira.

O SR. DEPUTADO ALOYSIO NUNES FERREIRA 
Gostaria de obter uma informação. Quando estivemos em sua
companhia, capitaneados por nosso ilustre Deputado Roberto San
tos. V. S" referiu-se a um fÓlUm de Secretários de Ciência e Tec
nologia que, se não me engano, está ocorrendo agora, onde se
disrotiria - entre outras coisas - a participação dos Estados na
criação desta grande rede nacional. Queria ter a informação de
como anda esse assunto.

O SR. NAN MOURA CAMPOS - V. Ex" fez uma exce
lente pergunta.

Tivemos já duas reuniões do fórum, que se reúne men
salmente. Uma foi aqui em Brasília, há mais ou menos um mês
atrás, e a outra foi na segunda-feira. Segunda-feira fomos a
Goiânia, o fórum se reuniu em sua 32" reunião. O Presidente do
fórum é o Secretário Emerson Capaz e havia lá Secretários de
várias regiões do País. Usei parte do discurso que fiz aqui hoje,
exortando os Governos Estaduais a completarem, aumentando
a capilaridade dessa rede, desafiando-os - no melhor sentido da
palavra - a fazerem sua parte de estender essa capilaridade. In
fomei aos Secretários de Ciência e Tecnologia presentes o es
tágio atual do projeto; para todos os Estados temos uma
proposta, que veio do próprio Estado.

Quer dizer, a RNP tem. de certa forma, coordenado, ou ten
tado induzir esse esforço para provocar nos Estados uma proposta
como a que vimos em São Paulo. Aquilo é oriundo da comunidade
acadêmica paulista, enfIm, de várias pessoas, dizendo qual a rede
que consideram adequada para o Estado de São Paulo. Temos isso
para todos os Estados e o distribuímos para os Secretários de
Ciência e Tecnologia dizendo que se tratava da proposta inicial.
Dependendo da sua capacidade de investimento, da vontade políti
ca, S. S"s podem até aumentar isso. Em média, significa uma des
pesa entre 20 e 30 mil reais por mês para os Estados. Isso não é
nada. Em um Estado como São Paulo, que tem uma população
enorme, metade do Pffi do Brasil, é complicado, quer dizer, tem
de ter uma rede maior, porque tem um interior com uma economia
completamente atípica, não se pode comparar. Mas um Estado
como Minas Gerais, por exemplo - o meu Estado natal-, que é
um Estado populoso, tem muitas cidades grandes, a conta fica em
450 a 5qD mil reais por ano, o que o Estado pagaria para poder es
tender. E uma rede que consideramos de tamanho adequado. Há
uma coisa muito boa nisso aí, porque o custo beneficio é muito fa
vorável. O investimento necessário para se ter essas espinhas dor
sais, esses hack-bones estaduais, é ÍDf"JDJO comparado com a
vantagem que vem logo em seguida, o retorno sob a forma de ge
ração de empregos e criação de empresas. Digo, Deputado, que vai
bem a negociação com o Fórum.

O SR. PRESIDENTE (Depltado Marcelo Barbieri) - A pa
lavra está aberta.

Concedo a palavra ao Deputado Inácio Anuda.
O SR. DEPUTADO INÁCIO ARRUDA - Quero fazer

duas perguntas. A primeira é por que a rede Internet parece ser
algo bem anárquico, sem dono ou controle? Quero saber se se trata
disso mesmo e que fosse dada uma explicação mais razoável em
relação a essa questão, porque nem tudo que parece é, mais tem as
coisas que parecem e são, efetivamente.

A segunda questão é relacionada a esse programa para os
Estados, como ele será? V. S" falou do rosto em média nacional.
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Então, temos esse custo médio para os Estados, e como será o re
lacionamento entre o controle que o Estado terá de sua rede espe
cífica, de seu usuário , se será apenas um sistema de telefone que
conectarei ou se será uma tarifa especial da Internet, ou não! Essa
é uma preocupação que perpassa pela população.

E nós, 503 Deputados, se quisemos, podemos conectar na
Internet amanhã? Quero saber se já estamos prontos, em detelDlÍ
nadas regiões do País já pode como aqui em Brasília, no Ceará, ou
seja, quem pode já entrar imediatamente na Internet? Há muitas
noticias que dão conta que há um limite inicial. Então, qual seria o
limite de entrada na rede Internet?

O SR. IVAN MOURA CAMPOS - Começando a respon
der pelo início. É uma frase um tanto jocosa descrever a Internet
como uma bagunça organizada ou uma maravilhosa descoordena
ção. Trata-se de uma rede de redes. Olhando do ponto de vista ma
cro no mundo, podemos enxergar uma malha conectando países.
Quando fazemos um zoom e olhamos dentro de um País, vemos
que a estrutura se repete. Então, são redes que se conectam a ou
tras redes.

, Como isso se processa? Nesse ponto, surge, o termo de
anarquia. Vamos supor que façamos uma rede local dentro da Câ
mara dos Deputados. Isso significa conectar todos os escritórios de
V. Ex's através de cabeamento de fibra ótica, e esta rede local, que
é um anel conectando todos, conecta-se para fora, por exemplo, lá
no prédio do Ministério. Esta rede local estará conectada à Inter
net.

Que tipo de regra tem de ser obedecida para isso? Quase
nenhuma. Quer dizer, os equipamentos têm de saber falar um com
outro, há o tal do protocolo universal, o IP, e existe uma etiqueta
na rede. Por exemplo, o indivíduo que tentar anunciar um produto
na rede é escorraçado, ele é inundado de cartas, eles arrebentam
com o computador dele, o sujeito não conseguirá mais ler sua cor
respondência, porque o mundo inteiro reage instantaneamente
contra aquela agressão de uma etiqt!eta que tem sido respeitada es
pontaneamente no mundo inteiro. É interessante, porque isso nas
ceu como uma cultura mesmo.

Houve um escritório de advocacia que tentou se anunciar :ga
rede, dizendo que era bom, chamando clientes, e foi inundado de
mensagens que o xingavam. Ele não conseguia ler sua ÇOTIéSpon
dência porque recebeu milhões de mensagens ameaçândo-o para
que não fizesse isso novamente, senão seria cortado fora.

O SR. DEPUTADO INÁCIO ARRUDA - Há também
mensagens pornográficas?

O SR. IVAN MOURA CAMPOS - Da mesma maneira não
há controle. Circula pornografia na rede, o que for. A rede é igual
zinha à sociedade mundial. Tem todas as qualidades e defeitos.

Na verdade, estamos observando agora que ela tem umas
qualidades interessantes. A maior parte da informação disponível
na rede o é de forma livre. Distribui-se software e material didáti
co de graça. Ontem mesmo fiquei sabendo de um livro que foi
posto à disposição na rede e um indivíduo dizia: esta é a minha
contribuição para essa sociedade universal. Os senhores, que são
professores dessa matéria, podem usar livremente o meu livro, 00
primi-Io na sua impressora ''laser'' e utilizá-lo. Isto é muito co
mum. Existe um espírito de voluntariedade, de trabalh9 coletivo,
de cooperação, de informação de grupos de discussão. E reconfor
tante ver esse tipo de conversas internacionais no mundo. É muito
interessante.

O SR. DEPUTADO INÁCIO ARRUDA - Pode-se conec
tar diretamente, por exemplo, Brasil/França sem passar no Cana
dá?

O SR. IVAN MOURA CAMPOS - Isto é que é interessan
te. Veja bem. Do ponto de vista lógico, ou seja, do serviço, nunca

no preocupamos por onde a mensagem passou. Na verdade, a ri
gor, não sabemos muito bem por onde ela passou. Depende do ho
rário do dia, porque o roteamento pode pegar caminhos
alternativos. Sua pergunta é mais pertinente à questão física. E~
te uma malha física de conexões, seja via satélite, fibra ótica, linha
telefônica, rádio digital, microondas, que são as info-estradas pelas
quais, potencialmente, as infOlDlações devem passar. é um fenÔ
meno mundial que todo o mup.do se conecta via Estados Unidos.
Mas a razão é muito simples. E lá que estão os maiores e melhores
repositórios de infOlDlaÇões. Todo mundo está interessado. O sis
tema de telecomunicações dos Estados Unidos é muito grande, as
velocidades são muito boas e a quantidade da infra-estrutura tam
bém. Por isso existe a tendência das pessoas se conectarem via Es
tados Unidos e nós não somos exceção. Não obstante, estamos em
conversa com o Governo francês, porque existe possibilidade de
temos uma ligação de Belém do Pará com Coyenne na Guiana, e
o Governo francês ofereceu, há algum tempo, o pagamento da c0

nexão de Coyenne para Paris. Então, poderemos tem um "Gatewa
ry" ai, uma salda para a Europa sem passar pelos Estados Unidos.
Mas vejamos: se as velocidades forem adequadas, essa questão
não seria tão importante assim. Acho que a médio prazo teremos
saídas. Por causa do Mercosul, por exemplo, temos saída para Ar
gentina, Uruguai, Paraguai e Chile e o Chile conectando-se a ou
tros lugares. Na verdade, isso é uma teia e acabamos por não saber
por onde nossa mensagem naquele horário foi transmitida, por
qual caminho ela passou. Porque se uma linha está muito conges
tionada o encaminhamento toma outro lado.

(Não identificado) - Gostaria, apenas de fazer um comentá
rio, Deputado, sobre esse assunto.

De Fortaleza, há algum tempo, para se ligar para Balsas no
Maranhão, ligação telefônica, a ligação teria de ir ao Rio de Janei
ro porque Balsas era atendida por uma estação terrena de satélite.
Então, tinha de passar por Guaratiba, no Rio de Janeiro, subir toda
rota terrestre até Fortaleza ou vice-versa, Fortaleza até Balsas.

Então, técnic.Il~~iéiriiCnte isso não tem um significado re
Jêy.antenç:eutso aa: chamada. O que importa, efetivamente, é a po
~Çãorê1àtivaentre as localidades que estão falando. Para se falar
de Fortaleza para São Luís vai através de uma rota em visibilidade
que tem menos de 700 ,quilômetros, que é a distância entre São
Luís e Fortaleza. Já para ir a Balsas ela teria de correr o País de
Norte a Sul, ir até o Rio de Janeiro, subir um satélite para descer
em Balsas. E, de qualquer fOlDla, a ligação válida seria a da posi
ção relativa entre Fortaleza e Balsas. Então essas redes de teleco
municações são construídas de forma a mais otimizada possível.
no momento em que seja economicamente viável o estabelecimen
to de uma conexão diretap~Europa, isso se justifica sob o ponto
de vista apenas econômico. E o volume de tráfego que vai cursar.
Senão, é melhor que se constitua tubos que carreei mais tráfego
numa determinada direção de maior interesse.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcelo Barbieri) - Con
cedo a palavra ao Dr. Ivan, que fàIará sobre a questão da conexão
com os·Deputados.

O SR. IVAN MOURA CAMPOS - A resposta em primeiro
lugar para conectar os Srs. Deputados é sim, é um sim entusiásti-
co. V. Ex"s podem conectar-se imediatamente.

Queria fazer um comentário sobre a conveniência, sobre a
melhor maneira de se fazer isso, que é ter-se uma rede local, atra
vés da qual V. Ex"s se conectem aqui dentro em alta velocidade;

(Intervenção fora do microfone. I»audível.)
O SR. IVAN MOURA CAMPOS - Pode ser utilizada aqui,

é uma questão a ser articulada para que a rede do Senado seja c0

nectada à rede da Cfunara e tomem-se uma só rede, ou duas que se
conectam porum ponto de conexão, uma ponte, uma "gaterway".
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Uma rede dessas justifica, conectando todos os Deputados,
ter uma saída, como se fosse um cano mais grosso, uma linha de
velocidade mais alta até o ponto de presença mais próximo, que é
o que está ali no Setor de Autarquias Sul, no prédio do IBICT.
Com isso, todos os Deputados ficam conectados não só entre si,
como, também, com o resto do mundo, independente um do outro.

A alternativa, se não tivermos uma rede local, é conectar
cada um de V. Ex"s por linha discada até lá. V. Ex's dependerão
do ''unoxem'' lá atender. Porque há um limite fisico, com uma li
nha dedicada, conectando uma rede local até lá, V. Ex's estarão
conectados todo o tempo. Não dependerão do tráfego de outros
usuários.

Estamos à disposição de V. Ex"s
Já existe uma reunião da RNP programada com o pessoal

da infra-estrutura amanhã à tarde. Já estamos tomando as provi
dências para que V. Ex"s sejam conectados. Todos terão endereços
Internet no prazo mais curto possível.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcelo Barbieri) - Não
havendo mais nenhuma pergunta e quem queria fazer uso da pala
vra, gostaria de agradecer, nesta oportunidade, ao Deputado Ro
berto Santos, pelo seu requerimento, o qual foi aprovado na
Comissão, aos demais Deputados pela presença, e dizer que, real
mente, nossa Comissão tem uma grande responsabilidade nessa
questão porque tudo o que estamos vendo é um processo muito rá
pido e que exigirá de nossa parte uma certa atenção no sentido de
apoiarmos essas iniciativas e, também, na medida do possível, em
que for necessário, ajudarmos a regulamentar os procedimentos
que serão usados nesse processo.

Há uma série de pontos, inclusive, quando se menciona a
questão da legislação. Como vimos, existe uma legislação ameri
cana que prevê uma série de resguardos no uso das informações. A
utilização dessas informações obtidas através da rede e como fazer
isso.

Quanto a isso ainda não temos nada. Temos as portarias que
estão regulamentando os serviços. Mas também, não queremos ser
rápidos. Não queremos nos precipitar. Mas o importante é que a
nossa Comissão acompanhe. Acho que a Comissão tem de partici
par desse comitê interministerial, e com a RNP, que está sendo
formado. É fundamental a participação da nossa Comissão. Vamos
tratar disso também e o acompanhamento desses novos procedi
mentos.

A iniciativa do nobre Deputado Roberto Santos, foi muito
importante e oportuna. Vamos continuar discutindo, acompanhan
do e, na medida do possível, que a Comissão seja rapidamente co
nectada à Rede Internet para possibilitar o acesso geral aos
membros da Comissão rapidamente. É um pedido que fazemos.
Que a comissão seja conectada.

Agradeço ao Dr. Ivan Moura Campos, Secretário de Infor
mática e Automação do Ministério da Ciência e Tecnologia, ao
Dr. Renato Navarro Guerreiro, Secretário de Serviços de Comuni
cações do Ministério das Comunicações, ao Coordenador da RNP,
aqui presente. Queremos dizer que continuaremos nesse trabalho,
nessa discussão e esperamos que isso realmente tenha utilidade,
principalmente o que foi dito sobre a educação. Acho que o grande
mérito dessa rede é o serviço à educação. Temos um País com
grande carência no setor de educação, carência de informações.
Essa rede, então, pode servir muito. Há a possibilidade de milhões
de brasileiros terem acesso a muitas informações que não têm
hoje, de uma maneira barata, e que possa permitir principalmente
aos professores se reciclagem, se redimensionarem. Este, sim, é o
grande papel da Rede Internet, a educação. A grande preocupação
é mudarmos o nosso País garantindo-lhe qualidade nas informaçõ
es de forma barata e que não fiquem refém da desinformação.

Muito obrigado a todos.
16" Reunião (ordinária) realizada em 21 de junho de

1995
Às dez horas e quarenta e dois minutos do dia vinte e um de

junho de mil novecentos e noventa e cinco, reuniu-se a Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, no plenário
n° 13 do Anexo n, sob a presidência do Deputado Marcelo Barbie
ri, seu titular, presentes os seguintes Deputados: Paulo Heslander,_
Luiz Moreira, Ivan Valente, Arolde de Oliveira, Paulo Bornhau
sen, Paulo Cordeiro, Aloysio Nunes Ferreira, Carlos Apolinário,
Cássio Cunha Lima, Hélio Rosas, Pedro Irojo, Pinheiro Landim,
Wagner Rossi, José de Abreu, Koyu Iha, Roberto Santos, Rommel
Feijó, Salvador Zimbaldi, Ubaldo Correa, Welson Gasparini, Ana
Júlia, Milton Temer, Tilden Santiago, Werner Wanderer, Edson
Queiroz, Eurípedes Miranda, Itamar Serpa, WoIney Queiroz, Pe
dro Canedo e Inácio Arruda (Titulares) e, Adroaldo Streck, Rai
mundo Santos, Silvernani Santos e Gonzaga Patriota (Suplentes).
Não compareceram os Deputados: Antônio Joaquim Araujo, Hum
berto Souto, João Iensen, José Jorge, José Mendonça Bezerra, Ma
luly Netto, Vic P:res Franco, João Almeida, Roberto Rocha,
Roberto Valadão, Domingos Leonelli, Affonso Camargo, Alzira
Ewerton, Roberto Campos, Flávio Derzi, Vadão Gomes, Augusto
Farias, Marquinho Chedid, Jerônimo Reis e Sérgio Guerra. Ha
vendo número regimental o Presidente declarou abertos os traba
lhos e c.alocou em discussão a Ata da 13' Reunião (Ordinária)
realizada dia 31 de maio. Dispensada sua leitura a pedido do De
putado Wagner Rossi, foi colocada em votação e Aprovada por
unanimidade. A seguir, o Presidente informou ao~ presentes que a
Audiência Pública sobre ''Perspectivas e Desenvolvimento do Se
tor Nulllear" que se realizaria amanhã, precisou ser adiada em vir
tude da impossibilidade de comparecimento do Presidente da
CNEN, Dr. José Mauro Esteves dos Santos; e concedeu a palavra
ao Deputado Pinheiro Landim que disse que liberará seu relatório
sobre a Lei de Imprensa na semana que vem. O Presidente disse
que assim que o relatório chegue às suas mãos, encaminhará c6pia
a todos os membros da Comissão. Expediente: O Presidente co
municou o recebimento de: 1) Ofício do Deputado Juan Manuel
Valcarcel, da Câmara Federal Argentina, que comunicou a deci
são, ocorrida em 2-12-94, de ser formada uma Comissão Interpar
lamentar composta por Deputados da Argentina, Brasil e Paraguai,
que participam, no Legislativo de seus países, de Comissões liga
das à área de Telecomunicações. O Presidente infonnou que está
marcando uma reunião em São Paulo com representantes destes
países, para tratar da composição desta Comissão; 2) Ofício do
Deputado Salvador Zimbaldi que encaminha documentação do Dr.
Odylio Denys de Aguiar, pesquisador titular do INPE, onde é
apresentado um projeto de ponta em Ciência e Tecnologia, intitu
lado "Graviton", cujo objetivo principal é iniciar a observação de
radiação gravitacional no Brasil. O Presidente encaminhou o do
cumento ao Deputado Roberto Santos, Coordenador da Subcomis
são Péi:'nianente-ae- Ciência e Tecnologia e Informática para
analisar o assunto e posteriormente submeter à Comissão. Ordem
do Dia: 1) Requerimento nO 17195 - do Sr. Luiz Moreira - que
''requer a distribuição por dependência, para tramitação conjunta
na Subcomissão Especial destinada à elaboração de anteprojeto
sobre o Novo Código Brasileiro de Telecomunicações, das propo
sições em trâmite que tratam de matéria análoga ou conexa". Em
discussão, falaram os Deputados: Luiz Moreira, Wagner Rossi e
Arolde de Oliveira. Os dois últimos sugeriram que as proposições,
antes de serem encaminhadas à Subcomissão, passem por uma se
leção. O autor do requerimento concordou com a sugestão. Em vo
tação, foi Aprovado por unanimidade, na forma sugerida. 2)
Projeto de Lei nO 2.037191- do Poder Executivo (Mensagem n°
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569191) - que "revoga a a1fnea h do art. 38, e o art. 124 da Lei nO
4.117, de 27 de agosto de 1962, que instibli o Código Brasileiro de
Telecomunicações". Relator: Deputado Wagner Rossi Parecer:
FavoráveL Vista Conjunta: aos Deputados Ana Jl1lia, que não
manifestou-se por escrito, e Luiz Moreira, que apresentou voto em
separado pela retirada de pauta, sugerindo os seu encaminhamen
to, juntamente com o Parecer do Relator, à apreciação da Subco
missão Especial destinada à elaboração do Novo Código
Brasileiro de Telecomunicações. Em discussão, o Relator concor·
dou com o Deputado Luiz Moreira. Retirado para ser encaminha·
do à Subcomissão. 3) Projeto de Lei nO 387191 - da S~ Cidinha
Campos - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de menção do
nome do dublador em espetáculos mmados ou televisados". Rela·
tor: Deputado Werner Wanderer. Parecer: Favorável, com Substi
tutivo. Em discussão, o Presidente concedeu a palavra à autora da
proposição, Deputada Cidinha Campos que teceu elogios ao traba
lho do Relator que culminou, no seu entender, num Substitutivo
que melhorou a redação proposta no seu Projeto original, e pediu
sua aprovação. Em votação, foi Aprovado por unanimidade. 4)
Projeto de Lei nO 4A82194 - do Sr. Prisco Viana - que "dispõe
sobre a divulgação pela Radiobrás e demais redes ou emissoras de
rádio e televisão públicas ou privadas das atividades do Poder Le
gislativo, suas Casas e Comissões". Relator. Deputado Euripedes
Miranda. Parecer: Favorável. O parecer do Relator foi lido pelo·
Depltado Pinheiro Landim. Em votação, foi Aprovado por unani·
midade. 5) Projeto de Lei. nO 4.846194 - do Sr. Francisco Silva 
que "estabelece medidas destinadas a restringir o consumo de be
bidas alcoólicas". Relator: Deputado Wolney Queiroz. Parecer:
Favorável, com Substibltivo; pela rejeição da Emenda nO 1/95,
pela aprovação integral das Emendas nOs 3/95 e 4195, e pela apro
vação parcial das Emendas n"s 2195 e 5195, com algumas modifi
cações na redação proposta. Em discussão, flzeram uso da palavra
os Deputados: Wagner Rossi, Cássio Cunha Lima e Itamar Serpa.
Ao término, foi concedida Vista Conjunta aos DeputadosWagner
Rossi e Cássio Cunha Lima. 6) Projeto de Lei n0155i95 - do Sr.
José Rocha - que "dispõe sobre a transferência de concessões, per
missões e autorizações de serviços de radiodifusão sonora, de sons
e imagens e demais serviços de telecomunicações de que trata o
art. 21, inciso xn:, alinea a, da Constituição Federal e dá outras
providências". Relator: Deputado João Iensen. Parecer: FavoráveL
O parecer do Relator foi lido pelo Depltado Arolde de Oliveira.
Em discussão falaram os Deputados Arolde de Oliveira e Wagner
Rossi que sugeriram que o Projeto fosse retirado de pauta e enca
minhado à Subcomissão que trata da elaboração do Novo Código
Brasileiro de Telecomunicações. Em votação esta sugestão, foi
Aprovada por unanimidade. Retirado. Encerrada a pauta o Presi
dente reiterou a solicitação feita na reunião anterior de que os De
putados com pareceres prontos, os encaminhassem para que fosse
preparada a ordem do dia da pr6xima reunião. Ainda Itzeram uso
da palavra os Deputados Arolde de Oliveira, Paulo Cordeiro e
Koyu Tha. Nada mais havendo a tratar, às onze horas e trinta minu
tos, foi encerrada a reunião e, para constar, eu Maria Ivone do Es
pírito Santo, Secretária, lavrei a presente Ata que, após lida e
aprovada, será assinada pelo Presidente e encaminhada à publica
ção no Diário do Congresso Nacional Os trabalhos foram grava
dos e após traduzidos pelo Serviço de Taquigrafla, integrarão esta
Ata. Deputado Marcelo Barbieri, Presidente.

17"Reunião (Ordinária) Realizada em 28 de junho de 1995
Às dez horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e oito

de junho de mil novecentos e noventa e cinco, reuniu-se a Comis
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infonnática, no Ple
nário nO 13 do Anexo 11, sob a presidência do Deputado Marcelo
Barbieri, seu titular, presentes os seguintes Deputados: Paulo

Heslander, LuizMoreira, Ivan Valente, Arolde de Oliveira, Hum
berto Souto, JoãoIensen, JoséJorge, José Mendonça Bezerra,Ma- .
luly Netto, Paulo Cordeiro, Aloysio Nunes Ferreira, Carlos
Apo1fnáriQ, Cássio CunhaLima, Hélio Rosas, Pedro Irujo, Rober
to Rocha, Roberto Valadão, Wagner Rossi, Domingos Leonelli,
José de Abreu, Koyu lha, Roberto Santos, Alzira Ewerton, Rober
to Campos, Ubaldo Correa, Ana Jl1lia, Tilden Santiago, Werner
Wanderer, Raimundo Santos, Euripedes Miranda,
Itamar Serpa, Wolney Queiroz, Pedro Canedo e Inácio Arruda (Ti
tulares) e, César Bandeira, Zaire Resende, Pedro Wilson, Romel
Anízio, Gonzaga Patriota e Ubaldino Jl1nior (Suplentes). Não
compareceram os Depltados: Antonio Joaquim Aral1jo, Paulo
Bornhausen, Vic Pires Franco, João Ahneida, Pinheiro Landim,
Rommel Feij6, Salvador Zimbaldi, Mfonso Camargo, Welson.
Gasparini, Milton Temer, Edson Queiroz, Flávio Derzi, Au
gusto Farias, Marquinho Chedid, Jerônimo Reis e Sérgio
Guerra. Havendo número regimental, o Presidente declarou
abertos os trabalhos e colocou em discussão as Atas da 14&
Reunião (Ordinária), 15& (de Audiência Pl1blica) e 16& (Ordi
nária) realizadas nos dias 7,8 e 21 de junho, respectivamente.
Dispensadas suas leiblras a pedido do Deputado Wagner Rossi, fo
ram colocados em votação e aprovadas por unanimidade. Expe
diente: O Presidente informou ao plenário o recebimento de: 1)
Documento do Deputado Welson GaSparini que comunica sua im
possibilidade de comparecimento aos trabalhos da Comissão
nesta semana pelo fato de estar internado num Hospital em Ri
beirão Preto; 2) Fax do Dr. José Mauro Esteves dos Santos,
Presidente da CNEN convidando os membros da Comissão
para visitar aquele 6rgão; 3) um programa de visitas a São Pau
lo (!pEN, COPESP e ARAMAR) e ao Rio de Janeiro (IPQM e
Arsenal de Marinha) providas pela Marinha, que acontecerão
nos dias 10 e 11 de agosto e 17,18 e 19 do mesmo mês, respectiva
mente, para os membros desta Canissão; 4) proposta de composição
do Conselho de Comunicação Social, encaminhada pela Associa
ção Nacional de Jornais, resultante de acordo - o Deputado D0
mingos Leonelli pediu esclarecimento a respeito do assunto e o
Presidente o atendeu; 5) parecer elaborado pelo Deputado Roberto
Santos sobre o pronunciamento feito pelo Ministro Fernando Gon
çalves no Plenário do TCU, pedindo a regulamentação do art. 218
da Constituição Federal- o Presidente solicitou a distriroição do
parecer a todos os membros da Comissão; 6) Relatórios de via
gens ao exterior dos servidores do Ministério da Ciência e Tec
nologia que trataram de Acordos de Cooperação
Internacional do Brasil com outros países - o Presidente en
caminhou esta documentação ao Deputado Roberto Santos
para examinar e elaborar parecer. O Presidente comunicou
ao Plenário que estava aberto o prazo para recebimento de
emendas ao Substibltivo do Dep1tado Cássio Omha Lima ao Projeto
de Lei n° 200'95 e leu para os p:esentes o relat6rio das atividades da
Comissão neste 1° semestre do ano. Continuando, o Presidente,
com base no Ato nO 177/89, perguntou aos presentes se havia a
concordância de todos na inclusão, extrapauta, de dois requeri
mentos - um do Deputado Paulo Cordeiro e outro do Deputado
Hélio Rosas, e de duas Mensagens n"s 307/92 e 27195, na ordem
do dia da reunião. O Plenário concordou. Ordem do Dia: 1) Re
querimento nO 18195 - do Sr. Paulo Cordeiro - que "solicita a
criação de subcomissão especial para estudo de Órgão Regulador,
conforme disJlO.sto na PEC-3, visando conhecer estiublra e prerro
gativas destes Orgãos, em países que adotem modelo de competi
ção na área de telecomunicações sugerindo o sistema adotado no
Chile". Em discussão, falaram os Deputados: Arolde de Oliveira,
Domingos Leonelli, Paulo Heslander, Carlos Apolinário e o autor

do Requerimento. Em votação, foi aprovado por unanimidade.
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2) Requerimento nO 19195 - do Sr. Hélio Rosas - que "solicita a
realização de Audiência PI1blica para que sejam ouvidos o Pre
sidente do INPE e a comunidade cientffica a respeito do Proje
to SIVAM". Em discussão fez uso da palavra o Deputado
Ubaldo Correa e o autor do Requerimento. Em votação, foi
aprovado por unanimidade. O Presidente informou que a
data desta Audiência deverá ser no mês de agosto. 3)
Mensagem nO 307192 - do Poder Executivo - que "submete
à apreciação do Congresso Nacional o ato constante do De
creto que renova a concessão outorgada à Rádio Serrana de
Bento Gonçalves Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Bento Gonçalves, Estado do
Rio Gmnde do Sul". Relator: Depltado Ubaldo Correa. Parecer:
favorável Em votação, foi aprovada por unanimidade. 4) Mensa
gem nO 308192 - do Poder Executivo - que "submete à apreciação
do Congresso Nacional o ato constante do Decreto que renova a
concessão outorgada à Rádio Bela Vista Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Bela Vista, Estado de Mato Grosso do Sul". Relatora: Depu
tada AlzÍra Ewerton. Parecer: favorável. VISTA: concedida
ao Deputado Pinheiro Landim, que devolveu sem manifesta
ção escrita. Em votação, foi aprovada por unanimidade. 5)
Mensagem nO 654194 - que "submete à apreciação do
Congresso Nacional o ato constante do Decreto de 15 de agosto
de 1994, que renova a concessão outorgada à Rádio e TV Umbu
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (te
levisão), na cidade de Passo Fundo, Estado do Rio Grande do
Sul".' Relator: Deputado Eurlpedes Miranda. Parecer: favorável.
Em votação, foi aIXovada por unanimidade. 6) Mensagem nO
702J94 - do Poder Executivo -que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 22 de agosto de
1994, que renova a concessão outorgada à Sociedade Rádio Itapo
rã Uda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Itaporã, Estado de Mato Grosso do Sul". Rela
tor: Depltado Carlos ApolinMio. Parecer: favorável. Em votação,
foi aprovada por unanimidade. 7) Mensagem nO 27195 - do Poder
Executivo - que "submete à consideração do Congresso Nacio
nal o ato constante do Decreto de 27 de dezembro de 1994, que
renova concessão outorgada à Rádio Libertadora Mossoroense
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média
de âmbito regional, na cidade de Moss0r6, no Estado do Rio Gran
de do Norte". Relator: Deputado Roberto Rocha. Parecer: favorá
vel. Em votação, foi aprovada por unanimidade. 8) Projeto de
Lei nO 1.345191 - do Sr. Jackson Pereira - que "dispõe sobre: a
obrigatoriedade de apresentação de programa de ensino profissio
nalizante em emissora de televisão estadual na forma que especifi
ca". Relator: Deputado Ubaldo Correa. Parecer: favorável, com
emendas. Em discussão, falaram os Deputados Wagner Rossi e
Luiz Moreira que deram algumas sugestões ao Relator o qual
concordou em refazer seu parecer. Retirado. 9) Projeto de
Lei nO 1.638191 (apenso o PL. nO 446195) - do Sr. Jackson Pe
reira - que "proíbe propaganda de tabaco na televisão nos horá
rios que determina". Relatora: Deputada Alzira Ewerton.
Parecer: favorável, com substitutivo. Em discussão falaram os
Deputados Luís Moreira, Aloysio Nunes Ferreira, Domingos Le0
nelli e CarlosApolinário. Ao ténnino, foi concedida VISta ao Deprtado
Luiz Moreira. 10) Projeto de Lei n° 2.001J91- do Sr. Jackson Pe
reira - que "dispõe sobre a cobrança de tarifa local de telefonia nas
regiões metropolitanas". Relatora: Deputada Ana Júlia. Parecer:
favorável Em discussão foi concedida Vista ao Deputado Paulo
Cordeiro. Nada mais havendo a tratar, às doze horas e quinze mi
nutos, foi encerrada a reunião e, para constar, eu, Maria Ivone do
Esphito Santo, Secretária, lavrei a presente Ata que, após lida e

aIXovada, será assinada pelo Presidente e encaminhada à publica
ção no Diário do Congresso Nacional. Os trabalhos foram grava
dos e após traduzidos pelo serviço de Taquigrafia, intregrarão esta
Ata. Deputado Marcdo Barbieri, Presidente.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

218 Reunião (ordinária) realizada em 23 de agosto de 1995

Às dez horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e três
de agosto de mil novecentos e noventa e cinco, no Plenário nO 15
do Anexo 11 da Câmara dos Depltados, reuniu-se a Comissão de
Educação, Cultura e Desporto. Presentes os Srs. Deputados Seve
riano Alves - Presidente; Fernando Zuppo, Marisa Serrano e Pau
lo Lima - Vice-Presidentes; Carlos Alberto, Pedro Wilson, Simara
Ellery, Ricardo Barros, Ivandro Cunha Lima, Ubaldino Júnior,
Maria Elvira, Elias Abrahão, Esther Grossi, Expedito Júnior, Ubi
ratan Aguiar, MeUl!cio Requião, Augusto Nardes, Paulo Bauer,
Ricardo Gomyde, Ro0erto Jefferson, Lídia Quinan, Flávio Arns,
Nelson Marchezan, José Luiz Clerot, Lindberg Farias, Wolney
Queiroz e Alexandre Santos. Deixaram de registrar as suas presen
ças os Depytados Osvaldo Biolchi, Eurico Miranda, Mário de Oli
veira e Alvaro Valle. Ata: Abertos os trabalhos, foram
dispensadas as leituras das Atas das reuniões anteriores, realizadas
nos dias 16-8-95 e 17-8-95, em virtude de terem sido suas cópias
distribuídas para conhecimento prévio. Em discussão, não houve
quem quisesse discuti-las. Em votação, foram elas aprovadas una
nimementé. Expediente: a) o Presidente informou que no dia de
zesseis de agosto foi feita a Redistribuição de Proposições n°
03/95, conforme cópias distribuídas; b) solicitação aos Deputados
relatores de matérias na Comissão, a fun de que observem os pra
zos de exame regimentais, para agilizar o processo legislativo.
Ordem do Dia: A - Requerimento: 01- Requerimento nO 13195
- do Sr. Expedito Júnior - que ''requer a realização de Reunião de
Audiência PI1blica destinada à exposição e debate sobre medidas
de prevenção e repressão aos fenômenos da violência por ocasião
de competições esportivas, matéria de que trata o PL n° 451195, do
Sr. Arlindo Oünaglia." Discutirnm a matéria os Deputados Expe
dito Júnior, Carlos Alberto, que sugeriu ao autor do requerimento
a inc1usão dos nomes dos jomalistas Luciano do Valle, da Rede
Bandeirantes, Osmar de Oliveira, do Sistema Brasileiro de Televi
são e Galvão Bueno, da Rede Globo; Mauricio Requião, que suge
riu também sejam convidadas autoridades ligadas à Segurança
Pública; e a Depltada Maria Elvira, que indicará nomes de autori
dades ligadas ao assunto para participarem do evento. O autor do
requerimento, Deputado Expedito Júnior, acatou as sugestões. Em
votação: aprovado unanimemente o requerimento. Logo em segui
da, falou, pela ordem., o Deputado Carlos Alberto, sugeriudo que
os Deputados Arlindo Chinaglia, Eurico Miranda, Arnaldo Faria
de Sá e o Senador Leomar Quintanilha sejam oovidos em reunião
distinta. B - Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva das
Comissões: Prioridade. 02 - Projeto de Lei nO 4.004193 - do Po
der Executivo (Mensagem n° 415193) - que "torna obrigatória a
inclusão do ensino de língua espanhola nos cunículos plenos dos
estabelecimentos de ensino de 1° e 2° graus". Apenso o PL nO
425/95. Relator: Deputado Ricardo Barros. Parecer: Favorável ao
PL nO 4.004193, contrário ao de n° 425/95, apensado, e contrário às
Emendas (2) apresentadas na Comissão. Discutiram a matéria os
Depltados Maria Elvira, Ubiratan Aguiar, Expedito Júnior, Esther
Grossi, Elias Abrahão e Paulo Bauer. Concedida Vista ao Deputa
do Paulo Bauer. Logo em seguida, falou, pela ordem, o Deputado
Nelson Marchezan que informou ao plenário o resultado da au-
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228 Reunião (audiência pública), realizada em 24 de
agosto de 1995

Aos vinte e quatro dias do mês de agosto de mil novecentos
e noventa e cinco, às dez horas e quarenta minutos, no Plenário n°
10 do Anexo II da Câmara dos Deputados, reuniu-se a Comissão
de Educação, Cultura e Desporto, sob a Presidência do Deputado
Severiano Alves. O livro de presença registrou o comparecímento
dos seguintes Senhores Deputados: Mauricio Requíão, Luiz Du
rão, Ricardo Barros, Pedro Wilson, Flávio Aros, Marisa Serrano,
Ubaldino Júnior, Rita Camata, Eurico Miranda, Adelson Salvadoc,
Augusto NlIIdes, Alexandre Santos, João Fassarella, Maria Elvira,
Paulo Lima, Elias Abrahão, Ricardo Gomyde, Carlos Alberto, Re
nan Kurtz, Basílio Víllani, Edinho Araújo, Almino Affonso e Ud
~on Bandeira. Deixaram de registrar suas presenças os Deputados
Alvaro Valle, Esther Grossi, Expedito Júnior, Fernando Zuppo,
Lídia Quinan, Lindberg Frias, Mário de Oliveira, Nelson Marc:he
zan, Osvaldo Biolchi e Ubiratan Aguiar. Compareceratll, também,
os convidados Backen Fernandes, Asssessor Parlamentar da FAE;
Vander Borges, Assessor de Orçamento do FNDE; Sady Filho,
Diretor Financeiro do FNDE; Professor João Baptista de Mesqui
ta, Secretário Municipal de Educação de Campo Grande/MS e
Cristina Silva Ferreira, Assessora Particular da FAE. O Senhor
Presidente declarou abertos os trabalhos, convidando para compor
a Mesa os expositores, Dr. Barjas Negri - Secretário Executivo do
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e Dr.
José Luiz Portela - Presidente da Fundação de Assistência ao Es
tudante - FAE. A seguir, informou que a Comissão estava reunida
em razão dos Requerimentos de autoria dos Deputados Alexandre
Santos e Maurício Requião, com o objetivo de expor e debater a
política do FNDE na captação e aplicabilidade dos recursos fman
ceiros na área educacional e os projetos atinentes à Fundação de
Assistência ao Estudante - FAE. Foi dada a palavra aos exposito
res, Dr. Barjas Negri e Dr. José Luiz Portela. Antes de passar a pa
lavra aos autores dos Requerimentos, o Depitado Severiano Alves
passou a Presidência dos trabalhos à Deputada Marisa Serrano..
Neste momento, deu-se início aos debates, tendo falado, pela or
dem de inscrição, os Senhores Depitados Alexandre Santos e
Mauricio Requião, autores dos Requerimentos, Flávio Aros, Rita
Camata, João Fassarella, Elias Abrahão, Marisa Serrano e Profes
sor João Baptista de Mesquita. Encerrados os debates, a Senhora
Presidente agradeceu a presença dos Senhores Expositores, dos
Parlamentares e dos convidados, antes comunicando que a presen
te reunião foi gravada e, após taquigrafada. traduzida e datilogra
fada, passará a fazer parte integrante desta ata. Nada mais havendo
a tratar, às treze horas e dez minutos, a Presidente encerrou a reu-

. nião. E, para constar, eu Célia Maria de Oliveira, Secretária, lavrei
a presente Ata que depois de lida, discutida e aprovada, será assi
nada pelo Presidente e publicada no Diário do Congresso Nacio
nal. - Deputado Severiano Alves, Presidente.

diência com o Ministro da Educação na qual foi entregue a indica
ção para alocação de recursos e abertura de inscrição para o
crédito educativo. Tramitação Ordinária: 03 - Projeto de
Lei nO 1.604J91 - do Sr. Jackson Pereira - que "dispõe sobre
prazo de utilização de livros didáticos e dá outras providên
cias." Relator: Deputado Ubaldino Júnior. Parecer: Favorável,
com substitutivo. Em 28-6-95, foi concedida Vista ao Deputado
Álvaro Valle que devolveu o projeto sem manifestação escrita.
Leu o parecer do Relator, Deputado Ubaldino Júnior, o Deputa
do Ubiratan Aguiar. Discutiram a matéria os Deputados Ubira
tan Aguiar, IIlias AbraMo, Marisa Serrano, Paulo Lima e
Esther Grossi. Em votação: aprovado o parecer do relator, con
tra o voto do Deputado Paulo Bauer. 04 - Projeto de Lei nO
217195 - do Sr. Jorge Wilson - que "veda a cobrança de taxa
de matricula, nos estabelecimentos de ensino de 1° e 2° graus,
nos casos que especifica." Relatora: Deputada Lídia Quinan.
Parecer Reformulado: Favorável com Substitutivo. Em 9-8-95,
foi concedida Vista ao Deputado Expedito Júnior que devolveu
o Projeto apresentando voto em separado, Contrário. Discuti
ram a matéria os Deputados Lídia Quinan, Elias Abrahão, Ma
risa Serrano, Ubiratan Aguiar e Roberto Jefferson. Encerrada a
discussão, o Presidente concedeu a palavra à Relatora, Depitada
Lídia Quinan que, acatando argumentos dos Deputados Expedito
Júnior, Ubiratan Aguiar e Roberto Jefferson, modificou seu voto,
para rejeitar o projeto. Em votação: aprovado unanimemente o pa
recer reformulado, Contrário, da Relatora, Deputada Udia Quinan.
05 - Projeto de Lei nO 537195 - do Sr. Rubens Cosac - que "de
clara tombada ao Patrimônio Histórico e Artístico Nacional a Pon
te ''Epitácio Pessoa", sobre o Rio Corumbá, no Município de Pires
do Rio, Estado de Goiás. Relator. Deputado Pedro Wilson. Pare
cer: Favorável. Concedida Vista ao Depitado Expedito Júnior. Em
seguida, o Presidente concedeu a palavra ao Deputado Paulo Lima
que apresentou dois requerimentos: o primeiro requereu a criação
de Subcomissão Especial para avaliar a situação da educação su
perior pública e privada no Brasil. Em votação: aprovado unani
memente o requerimento. O plenário da Comissão fixou onze
membros, designando os Deputados Expedito Júnior, Paulo
Lima, Marisa Serrano, Mauricio Requião, Flávio Arns, Au
gusto Nardes, Pedro Wilson, Ricardo Gomyde, Fernando
Zuppo, Álvaro Valle e Ubaldino Júnior, como titulares, e
Carlos Alberto, Ricardo Barros, Elias Abrahão, Maria Elvi
ra, Alexandre Santos, Nelson Marchezan, Esther Grossi, Má
rio de Oliveira e Severiano Alves, como suplentes; o
segundo requereu a criação de Subcomissão Especial desti
nada a formular uma política de educação voltada para o de
senvolvimento de um espírito de paz na sociedade brasileira.
Em votação: aprovado unanimemente o requerimento. O ple
nário da Comissão fixou onze membros, designando os De
putados Carlos Alberto, Ricardo Barros, Elias Abrahão,
Maria Elvira, Alexandre Santos, Nelson Marchezan, Esther
Grossi, Mário Oliveira e Severiano Alves, como titulares, e
Expedito Júnior. Paulo Lima, Marisa Serrano, Mauricio Re
quião, Flâvio Arns, Augusto Nardes, Pedro Wilson, Ricard<>..
Gomyde, Fernando Zuppo, Álvaro Valle e UbaldinOJúniór,
como suplentes. Antes de encerrar os trabalhos, o Presidente
convocou Reunião de Audiência Pública para o dia 24 de agos
to, quinta-feira, às 10 horas. Nada mais havendo a tratar, às tre
ze horas e dez minutos, o Senhor Presidente agradeceu a
presença de todos e encerrou os trabalhos. E, para constar, eu
Célia Maria de Oliveira, Secretária, lavrei a presente Ata, que
depois de-lida, discutida e aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente e publicada no Diário do Congresso Nacional. 
Deputado Severiano Alves, Presidente.

COMISSÃO DE FlNANÇAS E TRIBUfAÇÃO

2S"Reunião (ordinária), realizada em 23 de agosto de
1995

No dia 23 de agosto de 1995, às 10 horas e 35 minutos, no
Plenário 10, do Anexo lI, da Câmara dos Depitados, reuniu-se a
Comissão de Finanças e Trib].l.tação, sob a presidência de seu titu
lar, Deputado Gonzaga Mata, presentes os seguintes Depitados:
Mussa Demes e Max Rosenmann, Vice-Presidentes; Edinho Bez,
Geddel Vi~iraLima, Germano Rigotto, Hermes Parcianello, Ho
mero Oguido, Luís Roberto Ponte, Pedro Novais, Augusto Vi
veiros, Benito Gama, Félix Mendonça, Manoel Castro, Osório
Adriano, Basílio Villani, Antônio Kandir, Saulo Queiroz,
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Sílvio Torres, Yeda Crosius, Conceição Tavares, Fernando Tor
res, José Fortunati, José Janene, Eujãcio Simões e João Pizzolatti
(fitulares); Antônio do Valle, Hugo Lagranha, Anivaldo Vale,
Rogério Silva, Antônio Feijão, Arnaldo Madeira, Nedson Miche
leti, Luiz Carlos Hauly, Márcio Reinaldo Moreim e Sérgio Mímn
da (Suplentes). Deixaram de comparecer os Deputados Jaime
Fernandes, José Carlos Vieira, Roberto Brant, Delfun Netto, Fran
cisco Dornelles, Paulo Mourão, Márcio Fortes, Celso Daniel, Már
cia Cibilis Viana, Sérgio Naya, João Colaço, José OIaves e
Jurandyr Paixão. Havendo número regimental, o Presidente decla
rw abertos os trabalhos. Foi aprovada, unanimemente, a Ata da
24& reunião. Expediente: O Presidente levou ao conhecimento
da Cómissão as Distribuições nOs 28, 29 e 30, efetuadas em 10, 15
e 18 de agosto, respectivamente; e as Redistribuições n"s 6 e 7,
efetuadas em 10 e 15 de agosto, respectivamente. Antes de passar
à Ordem do Dia, solicitou ao Deputado Antônio Kandir que fIZeS
se seu relato sobre os trabalhos da Subcomissão de Reforma Tri
butária. Com a palavra, o Deputado informou que, em reunião
oconida, havia quinze dias, a Deputada Conceição Tavares sugeri
ra a realização de encontro específico para o exame da questão da
administração tributária, sobretudo para avaliar os problemas exis
tentes nessa área. Falou também a respeito da Audiência PI1blica
a que compareceram os Senhores Prof. Claudino Pita, da Funda
ção Getúlio Vargas; Rodolfo Pandolfl, Secretário de Finanças de
Recife; Mauro Sérgio Bogéa Soares, Coordenador de Estudos Tri
butários da Secretaria da Receita Federal; e os Deputados Francis
co Dornelles e Pedro Novais, tendo este último apresentado uma
agenda de quatorze pontos alusivos a propostas no campo da ad
ministração tributária. Tais sugestões foram distribuídas aos mem
bros da Subcomissão, como ponto de referência para estudos.
Acrescentou que, com decorrência do que fora discutido na oca
sião, provavelmente já na próxima semana seria levada à discus
são a questão do processo administrativo fiscal, para o que haviam
sido estabelecidos contatos com representantes da Secretaria da
Receita Federal e da Procuradoria-Geral da Fazenda. Lembrou, a
propósito, que s6 em nível da esfera administrativa existiam pro
cessos em vias de encaminhamento, num total aproximado de 60
milhões de Reais. Assinalou que a gestão dos débitos, exclusive a
Dívida Ativa da União, representava um dos aspectos mais impor
tanteS, não apenas pelos valores pendentes, mas igualmente,
pela melhoria do fluxo de ingressos, além do que uma defmi
ção a respeito significaria uma solução para oproblema, tema
que merecera numerosas sugestões na Subcomissão e de que
resultaram estudos, em seguida encaminhados ao Governo, culmi
nando, no Executivo, com a criação de uma Comissão fOlll1llda
por integrantes da Proeuradoria-Geral da Fazenda e da Receita Fe
deral, com a qual, na semana seguinte, a Subcomissão manteria
um encontro, visando a .que expusessem os temas já tratados no
âmbito daquele gmpo de trabalho, iniciativa que o De~tado con
siderw como uma das mais importante~ do ponto de vista tributá
rio. A seguir, o Deputado Mussa Demes deu ciência aos presentes
de infOlll1llção obtida em conversa com o Deputado Pedro Novais,
segundo a qual estaria iminente o julgamento, inicialmente na
esfera administrativa, de cerca de 100 mil processos, além de
18 mil nos Conselhos de Contribuintes, indagando, nessa
mesma intervenção, se as modificações a que se referira o
Deputado Antônio Kandir visavam a agilizar o julgamento
daqueles processos, com a criação de novas câmaras, ou a sua
ampliação, também na primeim instância, do número de julgado
res, bem como quanto significava realmente esse percentual em
tennos de agilização dos processos. Em resposta, o Deputado An
tônio Kandir informou que o percentual a que o Deputado Mussa
Demes se referira, correspondia a 60 milhões de reais, conforme

dissera anteriormente, e que, no âmbito da Subcomissão, existira
um diagn6stico de que aquela era uma discussão corretamente en
caminhada, inclusive estava programada para ser o tema da pr6xi
ma reunião. Assinalou, ainda, que sobre a questão existia consenso
entre a Procuradoria-Geral da Fazenda, a Secretaria da Receita Fe- .
deral e o Ministro da Fazenda, todos entendendo que era necessá
rio mais espaço para a melhoria da gestão. Ainda a respeito, o
De~tado Antônio Kandir acrescentou que o assunto ainda não ha
via sido levado a debate na Subcomissão, o que seria iniciado na
reunião já programada com aquela finalidade. O dado existente
decorria da audiência pública, quando o representante da Secre
taria da Receita Federal apresentara um breve diagn6stico, en
globando os problemas com os quais se defrontava
particularmente no tocante às relações com o Serpro, com a Re
ceita Federal além dos problemas relacionados à autonomia ad
ministrativa e a planos de carreira de pessoal. Assumindo a
palavra, o Deputado Pedro Novais esclareceu que a informa
ção que levara à Subcomissão havia sido colhida em relat6
rio editado pelo Sindicato dos Auditores, com a colaboração
de diversos administradores da Receita e segundo o qual, na
área administrativa de primeira instância existiam 50 mil
processos, mas tais dados se referiam ao ano de 1993; enquanto
isso, o Coordenador de Estudos Tributário adiantara que o nú
mero de processo paralisados chegava a 100 mil, sem que fosse
feita uma pencia flscál, provavelmente por falta de. gerenciamen
to, que impedim a adoção de providências para se apurar a exati
dão no dimensionamento do valor das multas, com o que o
contribuinte ficava sob a espada de Dâmocles, ignorando o que lhe
aconteceria. Isso com os processos de primeira instância, confor
me frisou. Com relação aos processos que ainda se encontravam
no Conselho de Contribuintes o relatório de 1993 indicava um to
tal de 18 mil pendências, embora se acreditasse que, já agora,
esse total estivesse entre 40 e 50 mil, como decorrência da pre
cariedade dos Conselhos de Contribuintes, que, há praticamen
te um ano, não vinham funcionando em condições ideais,
inclusive porque até então não haviam sido nomeados os mem
bros representantes da Fazenda, do que se podia depreender
que tais problemas decorriam da falta de gerência na admi
nistração da Receita, colocações com as quais concordou o
Deputado Mussa Demes, ao acrescentar que as eficiências
de gerenciamento decorriam também da baixa remuneração
que era paga aos membros dos Conselhos, insuficiente até mesmo
para custear as despesas com o transporte dos que residiam em
São Paulo ou no Rio de Janeiro, sendo este o ponto crftico do pro
blema, que aliás chegara a ser detectado pelo ex-Secretário da Re
ceita Federal, Osíres de Azevedo Filho, levando-o a sugerir
apresentação, posteriormente formalizada, de Projeto de Lei, apro
vado na Câmara dos Deputados, propondo a introdução de uma
série de modiftcações para tomar mais ágeis os procedimentos em
relação ao processo administrativo fiscal, além de advertir que as
multas aplicadas eram excessivamente elevadas, com um mínimo de
100 por cento sobre o valor, não se contando a correção mone
tária, cqm o que ocorriam acréscimos de até 300 por cento,
como nos casos das vendas sem nota. Fizeram ainda colocações
sobre uma provável reformulação tributária os Deputados Félix
Mendonça, Conceição Tavares e João Pizzolatti, todos concor
dando com os posicionamentos anteriores a respeito da falta de
gerenciamento na administração tributária e fiscal. A seguir, o
Presidente comunicou ao Plenário o relat6rio apresentado pelo
Deputado João Colaço sobre o Aviso TCU nO 108/92, que con
cluiu pelo seu arquivamento. Após, leu e deu conhecimento aos
membros das seguintes matérias: 1) Mensagem nO 823194,
do Poder Executivo, que "Encaminha o Excelentíssimo Senhor
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PresidentedaRepúblic.a o demonstrativo das emissões do Real, re
lativo ao bimestre julho/agosto, as razões delas determinantes e a
posição das reservas internacionais a elas vinculadas." 2) Men·
sagem nO 898i94, do Poder Executivo, que "Encaminha o Exce
lentíssimo Senhor Presidente da República o demonstrativo das
emissões do Real relativo ao trimestre julho/setembro, as razões
delas determinantes e a posição das reservas internacionais a elas
vinculadas." 3 Mensagem nO L183J94, do Poder Executivo, que
"Encaminha o Excelentíssimo Senhor Presidente da República o
demonstrativo das emissões do Real relativo ao bimestre outu
bro/novembro, as razões delas determinantes e a posição das reser
vas internacionais a elas vinculadas." 4) Mensagem nO 17111J5,
do Poder Executivo, que ''Encaminha o Excelentíssimo Senhor
Presidente da República, o demonstrativo das emissões do Real re
lativo ao último mês de dezembro, as razões delas determinantes e
posição das reSeIVas internacionais aelas vinculadas." 5) Men.
sagem nO 262195, do Poder Executivo, que ''Submete à apreciação
do Congresso Nacional, o Excelentíssimo Senhor Presidente da
República, em exercício, o demonstrativo das emissões do Real re
ferentes ao mês de janeiro de 1995, as razões delas determinantes
e a posição das reservas internacionais a elas vinculadas." 6)
Mensagem nO 385195, do Poder Executivo, que ''Encaminha o Ex
celenlíssimo Senhor Presidente da República o demonstrativo das
emissões do Real relativo ao último mês de fevereiro, as razões
delas determinantes e a posição das reservas internacionais a elas
vinculadas." 7) Mensagem n° 490J95, do Poder Executivo, que
''Encaminha o Excelentíssimo Senhor Presidente da República o
demonstrativo das emissões do Real relativo ao trimestre de janei
rQ'março de 1995, as razões delas determinantes e a posição das
reservas mtemacionais a elas vinculadas." Ordem do Dia: 1) Re
querimento da Senhora Conceição Tavares, solicitando que fosse
convocado o Senhor Pedro Malan, Ministro da Fazenda, a fIm de
prestar esclarecimentos sobre os problemas e implicaç&s da polí
tica cambial adotada pelo. Governo; os efeitos da manutenção das
altas taxas de juf()S sobre a economia e sobre as contas públicas; e
os efeitos da política de abertura comercial sobre a indústria e a
agricultura nacionais. Discutiram a niatéria os Deputados Saulo
Queiroz, Max Rosenmann, José Janene, João Pizzolatti, Félix
Mendonça, Sílvio Torres e Rogégio Silva. Acatando as sugestl5es
apresentadas na discussão, a Deputada Conceição Tavares am
pliou o campo temático de seu requerimento nas questões referen
tes à política de juros, à política cambial, aos efeitos da política de
abertura comercial sobre a agricultura e a indústria nacionais, e à
qUestão anti-dumping. Em Votação: aprovado, unanimemente, o
requerimento. 2) Requerimento do Senhor Nedson Micheleti, soli
citando que fosse convocado o Senhor Sérgio Cutolo dos Santos,
Presidente da Caixa Econômica Federal, para prestar esclareci
mentos sobre o balanço daquela instituição referentes ao ano de
1994 e primeiro trimestre de 1995; e sobre a participação da CEF
no 80c0rro fmanceiro ao Banco Econômico. Adiada a discus
são, por solicitação do Deputado Edinho Bez. Nos termos do
art. 52 § 5°, do Regimento Interno, o item 3 foi incluído na
pauta, por unanimidade. 3) Requerimento dos Senhores José
Fortunati e Inácio Arruda, solicitando que fosse convidado o
Senhor Paulo César Ximenes, Presidente do Banco do Brasil,
para discutir a reforma interna daquela instituição. O presidente
anunciou que, como na Comissão do Trabalho existia proposição se
melhante, iria fazer gestões junto ao Presidente daquela Comissão
para realizar uma Audiência Pública Conjunta, provavelmente em
setembro. Em Votação: aprovado, unanimemente, o requeri·
mento. 4) Projeto de Lei nO 4.582·AJ94 - do Tribunal de Justiça
do Distrito Federal e dos Territ6rios - que ''transforma e cria car
gos no Quadro de Pessoal do Tribunal de Justiça do Distrito Fede-

ral e dos Territ6rios." Relator: Deputado Augusto Viveiros. Pare
cer: pela adequação fmanceira e orçamentária, com emenda. Em
Votação: aprovado o parecer do relator, contra o voto do Deputa
do Sílvio Torres. 5) Projeto de Lei nO 2.542·B192 - do Sr. Valde
nor Guedes - que "dispõe sobre a responsabilidade pelo
pagamento da remuneração, proventos e pensões referentes aos
servidores militares dos extintos Territórios do Amapã e Roraima
e dá outras providências." Relator: Deputado Osório Adriano. pâ
recer: pela adequação fmanceira e orçamentária, com emenda e,
no mérito, pela aprovação. Vista: a Deputada Conceição Tavares
devolveu o Projeto sem manifestação escrita. Em Votação: apro
vado, unanimemente, o parecer do relator. 6) Projeto de Lei
nO 2.586J92 - do Sr. Jackson Pereira - que "estabelece percen
tuais para a liberação dos recursos do Fundo de Investimentos
do Nordeste - Finor, e do Fundo de investimantos da Amazô
nia - Finam". Relator: Deputado Augusto Viveiros. Parecer: pela
adequação fmanceira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação,
com Substitutivo. Concedida vista, por duas sessões, ao Deputado
José Janene. 7) Projeto de Lei nO 3.1l9·AJ92 - do Sr. Werner
Wanderer - que "complementa os critérios para a identifIcação
dos Estados e Municípios que fazem jus a compensação fmancei
ra, pelo aproveitamento de recursos Hídricos para fins de geração
de energia elétrica, ou aos royalties devidos pela Itaipu Binacional
ao Brasil, modifIcando as Leis nOs 7.990, de 28 de dezembro de
1990 e 8.001 de 13 de março de 1990." Relator: Deputado Ênio
Bacci. Parecer: pela adequação fmanceira e orçamentária e, no
mérito, pela aprovação. Concedida vista conjunta, por duas ses
sões, aos Deputados Saulo Queiroz e Manoel Castro. 8) Proje.
to de Lei nO 3. 242·AJ92 - do Sr. Zaire Rezende - que "cria o
Programa Nacíonal de Melhoramento do Leite, o Fundo Nacío
nal do Leite e dá outras providências." Relator: Deputado Au
gusto Viveiros. Parecer: pela inadequação financeira e
orçamentária e, no mérito, pela rejeição do Projeto e das emendas
adotadas na Comissão de Agricultura e Política Rural. Vista: De
putada Conceição Tavares devolveu o Projeto sem manifestação
escrita. Em Votação: aprovado, unanimemente, o parecer do
relator. 9) Projeto de Lei nO 3.301-N92 - do Sr. Virmondes Cruvi
nel- que "altera dispositivos da Lei n° 8.460, de 17 de setembro
de 1990, que concede antecipação de vencimentos e de soldos dos
servidores civis e militares do Poder Executivo e dá outras provi
dências." Relator: Deputado Fernando Torres. Parecer: pela ina
dequação financeira e orçamentária do Projeto, do Substitutivo
adotado na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público, e da emenda apresentada na Comissão. Em Votação:
aprovado, unanimemente, o parecer do relator. 10) Projeto
de Lei nO 3.346192 - do Sr. Paulo Paim - que "permite que os
débitos decorrentes de contrato de aquisição de casa própria,
celebrados pelo SFH, sejam incorporados ao saldo devedor."
Relatora: Deputada Yeda Crusius. Parecer: pela rejeição.
Concedida vista, por duas sessões, ao Deputado José Fortu
nati. 11) Projeto de Lei n° 3.361J92 - do Sr. Max Rosen
mann - que "concede isenção o Imposto sobre Produtos
Industrializados às ambulâncias e demais equipamentos hospitala
res quando adquiridos por casas de saúde sem fms lucrativos."
Relator: Deputado Pedro Novais. Parecer: pela inadequação
fmanceira e orçamentária e, no mérito, pela rejeição. Em, votação:
aprovado, unanimemente, o parecer do relator. 12) Projeto de Lei
nO 3.960-AJ93 - do Sr. Max Rosenmann- que "permite a utiliza
ção do crédito referente ao empréstimo compuls6rio de veículos e
combustíveis, na aquisição de automóvel novo." Relator: Deputa
do Edinho Bez. Parecer: pela adequação fmanceira e orçamentária
do Projeto e das emendas adotadas na Comissão de Viação e
Transportes e, no mérito, pela aprovação, com emenda. Concedida
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vista, por duas sessões, ao Deputado Manoel Castro. 13) Projeto Ferreira, relator da Subcomissão que agradeceu aos colegas pelo
de Lei nO 3.990193 - do Sr. Valdir Colatto - que "dispensa de apoio e o incentivo que lhe deram para fazer este trabalho e aflr
multa pecuniária aditamento a declaração de bens, apresentado mou que o seu compromisso era gemr uma legislação que acabas
após sua entrega, nas condições que especifica." Relator: Deputa- se com vícios e defeitos desses Planos de Saúde. Em seguida, o
do Roberto Brant. Parecer: pela adequação fmanceira e orçamentá- Presidente passou a palavra ao primeiro orador, Dr. Antônio Eze
ria e, no mérito, pela aprovação, com emenda. Em virtude da quiel de Araújo Neto, que agradeceu a oportunidade de participar
ausência do relator, o parecer foi lido pelo Deputado Manoel Cas- deste trabalho, ressaltou que saúde é um direito de todos, é uma
tro. Em votação: aprovado, unanimemente, o parecer do relator. questão de cidadania e concluiu ser urgente buscar, por meio desta
14) Projeto de Lei nO 4.088·AJ93 - do Sr. Jaques Wagner - que Casa, um diploma legal que possa ftsealizar e controlar essas em
"estabelece isenção do Imposto de Renda sobre as indenizações presas de Planos e Seguros. O Presidente passou a palavra à se
trabalhistas." Relator: Deputado Max Rosenmann. Parecer: pela gunda oradora, l)rA Maria Inês Fomazaro, que cumprimentou a
inadequação financeiras e orçamentária e, no mérito, pela rejei- todos e informou que o C6digo do Consumidor não é suficiente
ção. Concedida vista, pcc duas sessões ao Deputado José Fortuna- para proteger o consumidor dos Planos de Saúde, pois cada um es
ti. 15) Projeto de Lei nO 4.389194 - do Sr. Nelson Marquezelli - tabelece cláusulas que não visam um compromisso com a saúde
que "dispõe sobre a data de vencimento das prestações da casa do consumidor. Citou como exemplo algumas claúsulas de exclu
própria e dá outras providSncias." Relator: Deputado Rogério Sil- são como de doenças infecto-coDtagiosas, custos médicos e hospi
va. Parecer: pela adequação fmanceira e orçamentária do Projeto e talares e idade, e cláusulas que defmem reajustes com base em
da emenda apresentada na Comissão, e, no mérito, pela aprovação índices próprios. Concluiu que seria necessário estabelecer um ín
do Projeto com Substitutivo, e pela rejeição da emenda. Conce- dice transparente e compatível com o comsumidor do serviço de
dida vista, por duas sessões, ao Deputado Edinho Bez. 16 - saúde e sugeriu que se criasse um conselho de ética junto ao Poder
Projeto de Lei nO 4.515·AJ94 - do Sr. Jackson Pereira - que Executivo para que se possa fIScalizar e que essas empresas obti
"dispõe sobre a criação do cheque-férias, cria o Fundo de In- vessem registro no Ministério da Saúde. O Presidente concedeu a
centivo ao Turismo do Trabalhador, e dá outras providências." palavra a l)rA Celma do Amaral, que concordou com a necessidade
Relator: Deputado Basílio Villani. Parecer: pela inadequação da regulamentação, pois o sistema como um todo é injusto com a
fmanceira e orçamentária e, no mérito, pela rejeição do Projeto saúde do consumidor. O Presidente passou a palavra para o último
e das emendas adotadas na Comissão de Trabalho, de Adminis- orador, o Dr. Antônio André Donatto, que propôs alguns quesitos
tração e Serviço Público. Em Votação: aprovado, unanimemen- necessários para serem discutidos como: custo, fornecimento de
te, o parecer do relator. Encerramento: Nada mais havendo a serviço, limitação de atendimento e um esclarecimento maior so
tratar, o Presidente encerrou os trabalhos às 12 horas e 10 minutos, bre a exclusão, e que na regulamentação fique bem claro o
tendo antes mareado reunião para quarta-feira, dia 30 de agosto, às atendimento de emergência. Iniciada a fase de debates, os Se
lO horas. E para constar, eu Maria Linda Magalhães, Secretária, nhores convidados foram interpelados pelos seguintes Senho
lavrei a presente Ata, que depois de lida e aprovada, será assinada res Deputados: Iberê Ferreira, Relator; Ursicino Queiroz;
pelo Presidente e encaminhada à pubBcação no Diário do Con· Célia Mendes; Ayres da Cunha; Laura Carneiro e Jonival
gresso NacionaL - Deputado Gonzaga Mota, Presidente. Lucas. A Deputada Laura Carneiro manifestou seu interesse

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA em participar desta Subcomissão; o que foi acolhido pelo Se
nhor Presidente. Nada mais havendo a tratar, o Presidente con-

SUBCOMISSÃO ESPECIAL PARA REGULAMENfAÇÃO vocou reunião ordinária para o dia 20 de junho, terça-feira, às
DOS PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE dez horas, encerrando a reunião às doze horas e quarenta mínu-

38 Reunião (Ordinária), realizada em 6 de junho de 1995 tos, cujo inteiro teor foi gravado e depois de traduzido, fará
. Aos seis dias do mês de junho de mil novecentos e noventa parte integrante desta Ata. E, para constar, eu Nadia Avelina

e cinco, às dez horas e vinte minutos, no Plenário dezessete, no Pacheco da Costa Fortes, Secretária, lavrei a presente Ata que,
Anexo n da Câmara dos Deputados, realizou-se a Terceira Reu- lida e aprovada, será assinada pelo Presidente da Subcomissão,
nião (Ordinária) da Subcomissão Especial para Regulamentação Deputado Euler Ribeiro.
dos Planos e Seguros de Saúde. A Lista de Presença registrou o O SR. PRESIDENTE (Deputado Euler Ribeiro) - Haven
comparecimento dos seguintes Senhores Deputados: Euler Ribei- do número regimental, declaro abertos os trabalhos da presente
ro, Presidente; Jonival Lucas, Vice-Presidente; Ibero Ferreira, Re- reunião da Comissão de Seguridade Social e Família.
lator; Ayres da Cunha, Laire Rosado, Célia Mendes, Sérgio Por haver sido distribuída a ata da reunião anterior, dispen-
Aroo.ca, Ursicino Queiroz e Cipriano Correia; e deixou de registrar so sua leitura.
a sua presença o seguinte Senhor Deputado: Fernando Gonçalves. Em discussão. (pausa.)
Compareceram também os Deputados: Ceci Cunha, José Coimbra, Não havendo quem a queira discutir ou apresentar eventuais
Laura Carneiro e Pimentel Gomes. Estiveram presentes os seguin- correções, em votação. (pausa.)
tes senhores funcionários da Assessoria Legislativa da Câmara dos Aprovada.
Deputados: Eleutério Rodrigues Neto e Fábio Vaisman. Havendo Esta reunião da Subcomissão Especial para regulamentação
número regimental, o Deputado Euler Ribeiro, declarou aberta a dos planos de seguro de saúde foi convocada a fun de ouvir o Sr.
reunião destinada a ouvir o Dr. Antônio Ezequiel de Araújo Neto, Antônio Ezequiel de Araújo Neto, Promotor de Justiça de Defesa
Promotor de Justiça de Defesa dos Direitos do Consumidor; Dr. dos Direitos do Consumidor; a S~ Celma do Amaral, Chefe do Se
Antônio André Donatto, representante da Presidenta do Instituto tor de Saúde do Procon de São Paulo, que será representada pela
Brasileiro de Defesa ao Consumidor - IDEC; l)rA Maria Inês For- S~ Maria Inês Fomazaro; e o Sr. Antônio André Donatto, Asses
nazaro, Coordenadora do Procon'SP; e a l)rA Celma do Amaral, sor Jurídico do IDEC, representando a l)rA. Marilena Lazzarini,
chefe de serviço do setor de Saúde, do ProconlSP. Em votação, foi Presidente do IDEC.
aprovada a Ata da Segunda Reunião. O Presidente convidou os Para compor a Mesa, chamo o Sr. Deputado Iberê Ferreira,
oradores para comporem a Mesa, e estabeleceu os critérios a Be- Relator da Comissão; Dr. Antônio Ezequiel de Araújo Neto, Pro
rem adotados nos debates e passou a palavra ao Deputado Iberê motor de Justiça de Defesa dos Direitos do Consumidor; l)rA. Ma-
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ria Inês Fomazaro, e Dr. Antônio André Donatto, representante da
nra. Marilena Lazzarini.

Antes de passar a palavra aos convidados, passo-a ao
Deputado Iberê Ferreira, Relator da Comissão, cuja proposta
deu origem à formação desta Subcomissão, para suas justifi
cativas.

O SR. DEPUTADO mEIm FERREIRA - Sr. Presi
dente, Sn e Srs. Deputados, Srs. Convidados, na qualidade de
responsável pela propositura que deu origem à criação desta
Subcomissão, dirijo minhas primeiras palavras a meus colegas
Deputados para agradecer-lhes o apoio e o incentivo dados por
ocasião da votação que respaldou minha iniciativa. Quero divi
dir com todos o sucesso que certamente resultará do trabalho
que ora se inicia.

Como Relator, conclamo-os a também dividir comigo a
árdua tarefa de fazer com que os objetivos para os quais esta
Subcomissão foi criada sejam atingidos. Não se enganem, Srs.
Deputados: ao tomar a decisão de apresentar minha proposta,
Sr. Presidente, fui inspirado pela razão maior de oferecer a um
numeroso contingente de brasileiros a base legal para o funcio
namento de um sistema alternativo de assistência médico-hos
pitalar que atenda a seus anseios e necessidades.
. Essa base legal deve contemplar, cobrir e regulamentar
com clareza e objetividade, todas as ações inerentes aos dife
rentes atores envolvidos nessa atividade. Vale dizer que deverá
defmir não só as linhas gerais da ética, áai; técnicas e dos aspectos
fmanceiros que irão nortear o funcionamento do sistema, como
principalmente os conceitos, as relações, os limites e os critérios,
as responsabilidades e as penalidades que deverio regH~.

Não se pode mais assistir impassivelmente às queiXas e aos
lamentos manifestados pelos usuários dos chamados planos de
saúde e seguros de saúde que se avolumam junto aos diversos Pro
con na tentativa de resgatar os direitos de que se supõem possui
dores. Por outro lado, é inconcebivel que seperjleúJem os
argumentos pérfidos muitas vezes utilizados p(\!~;;prestadores

desses serviços para justificar a falta de cobertuíâ do plano ou do
seguro. Ressalto que esses comentários, Sr. Presidente, Srs. Depu
tados, respaldam-se em inúmeras ocon:ências e exemplos obtidos
junto aos Procon através de cartas que nos foram endereçadas ou à
Promotoria de Defesa do Consumidor de Brasllia e que chegaram
às minhas mãos. São ocorrências e exemplos que vão desde a pro
paganda enganosa, passando por isenções concedidas com base
nas falaciosas atividades fIlantrópicas, até a falta de clareza dos
contratos que regem a prestação dos serviços, muitas vezes redigi
dos sem as especificações e detalhes que propiciam a burla da boa
fé do cidadão.

Aqui, nestas reuniões, terio oportunidade de expor suas p0

sições os representantes dos usuários, os órgãos de defesa dos con
sumidores, as entidades representativas das classes médica,
hospitalar e laboratorial, as entidades representantes dos prestado
res de serviços e todos os demais segmentos que de alguma forma
estão envolvidos com o assunto.

Volto a afIrmar, Sr. Presidente, que a única razão que indu
ziu à.criação desta Subcomissão foi o compromisso de gerar uma
legislação que legitime o exercício das atividades do sistema alter
nativo de assistência médico-hospitalar, sem as imprudências das
interpretações dúbias que, via de regra, são prejudiciais aos mais
fracos, e sem o ranço dos confrontos perniciosos a que estamos as
sistindo. Isso só será possível, Sr. Presidente, Srs. Deputados, com
a participação de V. Ex°s em todo o processo de funcionaniento da
Subcomissão, isto é, no comparecimento às audiências, nos deba
tes e, principalmente, nas contribuições pessoais que, tenho certe
za, serio sempre bem- vindas.

Agradeço, antecipadamente, a presença dos convidados de
hoje e, no momento oportuno, após as explanações dos senhores
conferencistas, faremos os devidos questionamentos.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Euler Ribeiro) - Antes
de passar a palavra ao primeiro orador e para melhor ordenamento
dos trabalhos adotaremos os seguintes critérios: o orador disporá
de trinta minutos, prorrogáveis por mais quinze minutos, para sua
exposição; somente após o ténnino da exposição passar-se-á aos
debates; cada convidado disporá de dez minutos, prorrogáveis por
mais cinco minutos para sua exposição; somente após o ténnino
da exposição passar-se-á aos debates; cada debatedor deverá fazer
sua formulação em até dois minutos. Serão autorizadas inscrições
com os seguintes critérios de preferência: Deputados que integram
a Comissão e, havendo tempo, outros Parlamentares.

Dando inicio aos trabalhos, passo a palavra ao Dr. Antônio
Ezequiel de Araújo Neto, Promotor de Justiça de Defesa dos Di
reitos do Consumidor.

O SR. ANTÔNIO EZEQUIEL DE ARAÚJO NETO 
Sr. Presidente, Sr. Deputado Euler Ribeiro, em nome do Ministé
rio Público do Distrito Federal e Territórios e representando a Pro
motoria de Justiça de Defesa dos Direitos do Consumidor, é com
distinguida honra que aquiesci ao convite de V. Exa para partici
par hoje dos trabalhos desta laboriosa Subcomissão que integra a C0
missão de Seguridade Social e Família da 0Unara dos ~tados.

Serei breve e abordarei o que diretamente toca os direitos
do consumidor.

Em primeiro lugar, convém lembrar que saúde é questão de
cidadania. A exemplo da educação, a saúde é um direito de todos e
um dever do Estado. Excepcionalmente, o Estado pode delegar a
prestação dos serviços de saúde a entidades particulares, assim
como também o faz em relação à educação.

Especificamente no que diz respeito aos planos de saúde, os
chamados seguro-saúde, no Brasil de hoje essa atividade se desen
volve à margem de qualquer disciplinamento legal. Não temos re
gulamentação legal especffica relativamente a planos de saúde e
seguro-saúde. Quando se começou a falar em seguro-saúde, imagi
nou-se que a Susep, órgão federal que controla e fIscaliza as ativi
dades de seguro no Brasil, pudesse e viesse desenvolver a
fIscalização, a coordenação e a nonnatização dessas atividades re
lativas a planos de saúde. Infelizmente, a Susep manifestou-se em
sentido oposto, porque são nebulosos os conceitos de plano de
saúde e de seguro-saúde.

A falta de regulamentação legal e a inexistência de um sis
tema de coordenação, fIscalização e controle dessa atividade no
Brasil tem dado margem a toda sorte de abusos e ilegalidades con
tra os consumidores. Essa lesão e ilegalidades contra os consumi
dores têm inicio na própria origem das empresas que lidam com
planos de saúde e com os chamados "seguros-saúde". Vejam os
senhores que essas empresas, na verdade, vendem um produto de
que não dispõem. Posso me reunir com o Deputado Euler Ribeiro
e com o Deputado Iberê Ferreira e, então, n6s três montannos uma
empresa de plano de saúde. Constituiremos essa empresa por meio
do registro de um contrato social na Junta Comercial, inscrevere
mos nossa empresa no cadastro de contribuintes federal e local, re
corremos a uma gráfIca e imprimiremos nossos contratos,
cartas-proposta, talonários de nota fiscal, se formos pagar impos
tos, porque se conseguirmos junto ao Governo um atestado de fi
lantropia estaremos isentos até de impostos, e, no entanto, não
dispomos do produto que vamos oferecer em seguida a nossos
consumidores, a saber, a prestação de assistência de saúde, exames
de laboratório, etc. Não temos como oferecê·los, mas montamos a
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empresa e, legalmente, a empresa está criada, juridicamente per
feita e vamos fazê-la funcionar.

Como não temos o produto para entregar ao consumidor, há
aí uma fraude, uma burla, como costumo chamar uma fraude de
origem, um vício de <rigem na atividade, já que o consumidor fIr
mará conosco um contrato de prestação de serviço de assistência
médica, social, hospitalar, odontológica, laboratorial, etc., pagará o
preço ajlstado em contrato, nolllllllmente em prestações mensais e
então teremos formalizado com o consumidor um .contrato de
compra e venda, mas vamos burlar o consumidor ainda na origem
dessa negociação jurídica porque não dispomos do produto para
oferecer. O consumidor paga o preço, frrma o contrato, efetiva o
neg6cié)jundico de acordo com o Código Civil, Código de Defesa
do Consumidor, mas não temos o produto para oferecer-lhe de
imediato. Dizemos então ao consumidor que ele assina um contra
to com nossa empresa, mas só poderá se servir da prestação do
serviço de s~de, do atendimento hospitalar ou laboratorial daqui a
seis meses. E a chamada carência, que nada mais é do que uma
forma nebulosa e obtusa de contornar essa situação ilegal e abusi
va de se vender um produto e não dispor dele para entregar ao
consumidor. Toma-se então necessário um prazo de carência para
que eu vá atrás do produto para vir a oferecê-lo. E onde buscamos
esse produto? Buscamo-lo aviltando o médico, porque vou impor
ao médico não a tabela da Associação Médica Brasileira, que é o
mínimo estabelecido que o pl'Ofissional médico pode cobrar, sendo
que o profissional que cobra abaixo da tabela da AMB infringe um
preceito ético - e eu aqui não tenho, evidentemente, mandato para
defender a classe médica; não faço a defesa da classe médica, mas
vale salientar esse fato porque o considero relevante.

Eu contacto os médico, o Deputado Euler Ribeiro, os hospi
tais; o Deputado Iberê Ferreira, os laboratórios etc., diremos que
abrimos uma empresa de plano de saúde e os convidaremos para
um convênio s6 que com valores de nossa tabela. A tabela da
AMB prevê R$ 42,00 de consulta, nós pagamos R$ 20,00. Essa
"clientela" é, normalmente, composta pelo profissional médico re
cém-formado e pelo cidadão que investiu muito dinheiro para
montar uma pequena clínica 00 hospital, está descapitalizado, e
precisa do convênio e a ele se submete.

Aí sim, começamos a oferecer esse serviço ao consumidor,
em geral um serviço de baixa qualidade, sem nenhum demérito
aos médicos, hospitais ou laboratórios, mas em decorrência do
aviltamento na contraprestação, no pagamento do preço desses
serviços.

Nossos clientes estarão pagando mensalidades que, via de
regra, são aumentadas periodicamente com base em critérios des
conhecidos por nós e pelos consumidores. Não existe uma nonna
tização que discipline o problema do reajuste das mensalidades de
um plano de saúde, e esses índices acarretam uma situação carteli
zada, pois no mais das vezes ocorre um concerto entre as empresas
para praticar o mesmo índice, que não sabemos qual seja. O fato é
que o consumidor todo mês recebe um camê da Golden Cross e há
sempre um reajuste. Ele vai à empresa e não consegue ser infor
mado a respeito do que deu ensejo ao aumento, muitas vezes abu
sivo.

Verificamos que a atividade de plano de saúde no Brasil em
breve se tornará mais um grande cartel, como o do cimento entre
outros. E pode chegar a um ponto tal em que o Governo não tenha
coIi.dições de quebrá-lo, como não conseguiu com o do cimento.
Não houve até hoje no País Governo que tenha conseguido des
montar o grande cartel do cimento, que tantos maleficios acarreta
ao consumidor, direta 00 indiretamente.

.- . Por que cartel nas empresas de planos de saúde? Verifica
mos que os contratos dessas empresas cada vez mais se parecem

entre si, principalmente no que diz respeito às chamadas cláusulas
de exclusão. Em caso de acidente grave que demande internação
em UTI, só poderá a vítima ficar até sete dias na UTI, inde
pendentemente do estado do paciente ao cabo desses sete dias pas
sará para uma enfermaria. É um exemplo de cláusula p~sente em
contrato de muitas das empresas. Contratos que prevêem a exclu
são de doenças eleitas unilateralmente pela própria empresa,
como, por exemplo, Aids, doença infecto-contagiosas, hepatites
etc., como se o consumidor pudesse a priori imaginar as moléstias
que poderia contrair e continuar contando com a assistência do
plano de saúde. Eis aí uma gama de ahIsos, ilegalidades e violên
cias ao Código de Defesa do Consumidor, pois este, em seu artigo
51, é claro:

"São nulas de pleno 'reito as cláusulas contra
tuais que imponham ao consumidor iniqüidades, que co
loquem o consumidor em desvantagem exagerada, que
imponham ao consumidor uma onerosidade excessiva,
que sejam incompatíveis com a boa-fé e a eqüidade."

E o que regula contrato no mundo moderno, hoje, é boa-fé e
eqüidade. Não se diz mais que contrato faz lei entre as partes, falá
cia dos velhos tempos do Código Civil Não se pode mais dizer
que contrato ainda hoje é intocáveL Contrato é boa-fé e eqüidade e
o princípio que regula as relações contratuais hoje perante o mun
do civilista moderno, o direito civil moderno, é o equilíbrio. O
princípio é o da restituijo in integrom. Sempre que o contrato
provocar um desequilíbrio em relação à parte hipossuficiente, a
parte mais fraca, esse contrato deverá ser revisto.

E os contratos de planos de saúde e de seguro - saúde estão
travados por uma causa de inegociabilidade, são verdadeiros con
tratos de adesão, como o são os contratos de consórcio, pois não
admitem revisão de qualquer cláusula contratual, a não ser cláusu
la que traga prejuízo ao consumidor. Se for para prejudicar o con
sumidor, pode-se rever o contrato a qualquer tempo, a qualquer
hora. Examinar uma cláusula contratual a fIm de garantir o equilí
brio da relação juridico-contratual que eventualmente benefIcie o
consumidor é impossível. Existe uma cláusula que chamamos
cláusula de trancamento, uma cláusula de vedação de revisão do
contrato.

Pasmem os senhores. Essa atividade de plano de saúde che
gou a um grau de liberalização e sofISticação tamanha que há hoje
franquias - franchising - dessas empresas, e, exemplificando, cito
a Unimed, cuja franquia qualquer um pode obter. Basta montar um
hospital em qualquer lugar do Brasil e colocar à frente a placa
Unimed. O consumidor pensa que está sendo atendido pela Uni
med, mas na verdade não o está. Trata-se de uma franquia como a
da Ellus, etc.

.Há exemplos que o Deputado Iberê Ferreira bem conhece,
pois conversamos exaustivamente sobre o assunto. Mas há alguns
exemplos clássicos e um deles faço questão de relatar em todos os
eventos de que participo sobre defesa do consumidor. Trata-se do
descomprometimento dessas entidades com esse bem.valiosíssimo
que é a sal1de do consumidor, do cidadão. Recentemente uma mãe
associada à Golden Cross deu à luz no Hospital Golden Garden,
que é um hospitalluxuosíssimo de Brasília, situado no Lago SuL
A paciente teve alta, foi para casa com a recém-nascida. Dois dias
depois a criança principioo a passar mal, o quadro de palidez se
acentuou e a mãe foi com a fIlha a uma clínica pediátrica, onde foi
aconselhada a retornar ao hospital, pois a criança estava com um
quadro sério de icterícia. A mãe voltou ao Golden Garden e lá a
criança foi atendida por duas pediatras. Em razão da situação gra
ve da criança, foi feita uma transfusão de sangue para abrandar o
quadro de icterícia. Para essa transfusão quadro doadores foram
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recrutados e selecionados pelo hospital. Um mês depois, no entan
to, verificou-se que a criança havia sido contaminada por vírus da
hepatite "c" em razão da transfusão de sangue.

Tudo isso ocorreu a doze quilômetros do escrit6rio do Pre
sidente da República, em Brasília. Não foi em cidade do interior,
em rincões longínquos do Brasil. Foi aqui, nas proximidades do
gabinete de trabalho do Presidente da República.

Como se pode justificar esse fato? Ouvi as pediatras em de
poimentos em audiência na Promotoria de Defesa do Consumidor
e, ao perguntar se o banco de sangue do hospital não tinha como
controlar e examinar o material e descobrir infecções como a da
hepatite "c", uma delas respondeu que havia como realizar tal con
trole, o que não acontecia porque os kits para a realização de tais
exames eram caros. Imaginando que se tratavam de quantias astro
nômicas, indaguei do valor de um dos mencionados kits e tive por
resposta R$ 12,00. Verifiquei quanto pagava a associada de men
salidade à Golden Cross e apurei o valor de quase três salários mí
nimos, incluído o último reajuste havido. Ela é empregada de uma
academia de musculação e declarou ganhar quatro salários mínimos.

Detectado o problema e constatada a situação, é caso de
pena de morte, porque a hepatite "c" não tem cura. Essa criança
está tendo sua vida prorrogada graças a uma medicação poderosís
sima, o Jnterferon, de conseqüências colaterais gravíssimas.

A moça procurara a Promotoria de Defesa do Consumidor
porque em tal situação dramática buscou contato com os diretores
de empresa Golden Cross e simplesmente lhe foi dito que ela de
veria continuar pagando o plano de saúde, ao que ela respondeu
que iria deixar de pagá-lo, pois além de não receber atendimento
adequado, haviam matada sua filha, contaminando-a com transfu
são de sangue. Replicaram que em caso do não-pagamento, as
aplicações de Jnterferon realizadas às terças e quintas-feiras seriam
interrompidas. Recorreu, pois, a moça à Promotoria de Defesa do
Consumidor.

Muito mais do que uma situação de direitos do consumidor,
senhores, é a questão da cidadania. A empresa deveria ter assumi
do, de imediato, a responsabilidade e mantido um tratamento para
a criança no Brasil ou fora dele, até porque o contrato de prestação
de serviço assinado pela mãe previa essa possibilidade. Foi, no en
tanto, necessário ir à Justiça. Levamos o assunto ao Poder Judiciá
rio e a Justiça concedeu liminar obrigando a empresa assumir a
responsabilidade pelo tratamento.

Para concluir, chamo a atenção, até porque outros 6rgãos
incumbidos da defesa do consumidor também hão de falar, para a
perplexidade que nos vem causando a concessão quase que indis
crimfuada e sem critérios de títulos de utilidade pública para essas
empresas que lidam com planos de saúde.

Sabem os senhores que uma empresa para obter do Gover
no um título de utilidade pública, segundo o próprio Ministério da
Justiça o título de utilidade pública federal é um meio de que o
Governo se vale para apoiar entidades privadas que prestem servi
ços necessários à coletividade, como assistência social, atendimen
to médico, pesquisa científica e a promoção da educação e da
cultura. Esse é o ideário do Governo e as precondições governa
mentais, digamos assim, para a concessão de títulos de utilidade
pública. Ou seja, a entidade precisa fazer fJ1antropia.

Uma deternllnada empresa, a maior no Brasil das que lidam
com plano de saúde, disse-me na Procuradoria do Consumidor que
fazia fJ1antropia. Perguntei ao diretor qual a filantropia que a em
presa fazia e como resposta disse-me que possuíam alguns trailers
distribuídos pelo Distrito Federal que ofereciam assistência médi
ca gratuita, consultas, remédios etc., trailers esses situados, se
gundo o diretor, na Vila Planalto, no Pedregal, na Ceilândia.
Como moro perto da Vila Planalto, no fmal do Lago Sul, decidir ir

procurar o trailer e conhecer a fJlantropia que se estava realizan
do. De fato encontrei o trailer fechado. Havia ao lado uma barra
quinha de cachorro quente a cujo responsável indaguei sobre o
trailer. Disse-me o vendedor que de vez em quando o trailer
abria e eram fornecidos atestados médicos para meninos levarem à
escola, comprimidos de graça, orientações de como tirar carteiras
de identidade e certidões. Perguntei-lhe se havia médicos ou den
tistas de graça e ele me disse que não, mas que havia uma promes
sa de que viria a ter.

Essa empresa conseguiu do Governo Federal um título de
utilidade pública, embora no ano passado tenha movimentado bi
lhões de dólares. É uma entidade considerada por nosso Governo
como uma entidade que faz filantropia. Por conta da obtenção des
se título de utilidade pública, que é deferido por uma s6 pessoa do
segundo escalão do Ministério da Justiça, a Secretaria da Cidada
nia, a empresa passa de imediato a gozar das benesses, não digo
beneficios, mas sim benesses governamentais: reconheço estar
sendo extremamente duro com essas empresas, mas assumo essa
responsabilidade: não recolhimento da contribuição do emprega
dor para o custeio do sistema previdenciário, conforme estabelece
o artigo 195, § 7° da Constituição; possibilidade de receber doaçõ
es da União e de suas Autarquias - imaginem V. Exas. a Golden
Cross recebendo doação do Poder Público, tendo movimentado
ano passado bilhões de d6lares, ou a AMIL, que movimentou
igualmente bilhões de dólares, ou, ainda, a UNlMED, que é hoje
uJWl grande corporação de assistência médica e que estabeleceu
agora a moda da franquia, do franchising da saúde -; doações fei
tas por particulares que podem ser deduzidas dá' renda bruta do
doador para efeitos de cobrança de Imposto de Renda - faço uma
doação de mil reais para a Golden Cross e posso abater essa quan
tia integralmente de meu Imposto de Renda -; recebimento de re
ceitas provenientes da arrecadação de loterias federais, conforme
Decreto-Lei nO 204, de 1967; possibilidade de realizar sorteios au
torizados pelo Ministério da Fazenda - imaginem V. Exas. a
AMIL fazendo um grande bingo de autom6veis importados em
Brasília, para angariar fundos, para fazer a fIlantropia que não
consegui ver onde ela é realizada, mas se a Golden Cross quiser
fazer um bingão de carros importados em Brasília, pode fazê-Io,
autorizada pelo Decreto-Lei nO 204-; dispensa dos depósitos men
sais para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, conforme
Decreto-LeinO 194, de 1967.

Agora vejam V. Exas., isso tudo deferido por uma só pes
soa, data venia, do segundo escalão do Ministério da Justiça, em
bora envolva Previdência Social, Caixa Econômica Federal, que é
o órgão gestor dos recursos do Fundo de Garantia, e a Receita Fe
deral, que não é chamada a opinar sobre estar de acordo ou não,
assim como o Ministro da Previdência não é consultado sobre es
tar de acordo ou não com a isenção da contribuição do emprega
dor, e tampouco a Caixa Econômica Federal é consultada.

Todo esse quadro de distorções, todo esse quadro de abusi
vidade, de ilegalidade há que ter um fIm. Não podemos imaginar a
possibilidade de em um estado democrático de direito termos uma
atividade econômica fora do controle do Poder Público, fora do
controle legal. A Constituição estabelece que nenhuma atividade
econômica pode ser exercitada de forma absoluta e sem o controle
do Poder Público.

Para concluir de fato, Sr. Presidente, entendo que é premen
te que se busque um diploma legal, como foi feito em relação aos
consórcios, que hoje tem regulamentação legal e nonnativa excep
cional. Torcerei para que esse diploma legal saia desta Casa, para
que possamos regulamentar, controlar e fiscalizar essa atividade
de planos de saúde e de seguro-saúde, que vem sendo desenvolvi
da em nosso País de forma nebulosa, sem qualquer controle, sendo
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que os maiores prejudicados por essa falta de controle e de super
visão, de organização, de normatização e disciplinamento são,
como bem disse o Deputado Iberê Ferreira, milhões e milhões de
consumidores espalhados pelos quatro cantos do País e, via de re
gra, pessoas de média e baixa renda. A pessoa que tem posses não
precisa de determinados planos de sa]jde, quando muito um segu
ro-sa]jde. Temos visto pelas estatísticas feitas na Promotoria de
Defesa do Consumidor de Brasília que a grande maioria das pes
soas que buscam esses planos de sa]jde como alternativa para essa
quase falência da assistência médica no Brasil são pessoas de ren
da baixa, normalmente o assalariado que destaca uma parcela de
sua remuneração mensal para custear o plano de sa]jde, submetido
a contratos abusivos e, não seja por isso, à mingua do controle le
gal, vamos ao Poder Judiciário. Temos, na Promotoria de Defesa
do Consumidor, algumas ações civis p]jblicas em andamento, em
que buscamos anular cláusulas abusivas desses contratos, mas isso
não basta, é um paliativo. Precisamos fazer com que essas empre
sas saiam do vácuo legislativo e passem a ter o disciplinamento
que a envergadura e a gravidade dessa atividade econômica reco
mendam.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENIE (Deputado Euler Ribeiro) - O debate

ficará para o [mal, após o ]jltimo convidado, e aprovado para pas
sar a palavra à DJ:& Maria Inês Fornazaro, Chefe do Setor de Smíde
do Procon de São Paulo.

A SRA. MARIA INÊS FORNAZARO - Senhores, bom
dia. Sou Coordenadora do Procon de São Paulo e me acompanha
nesta·Comissão a DJ:A CeIma do Amaral, representante do Setor de
Smíde, Chefe do Setor Técnico de Smíde e que, com certeza, pode
rá acrescentar muita coisa ao que vou expor agora.

Cumprimento o Sr. Presidente, todos os Deputados presen
tes e o Deputado Iberê Ferreira pelo levantamento de um tema tão
importante para o quadros de atendimento do Procon. Trota-se,
evidentemente, de um tema de prioridade para o Procon de São
Paulo, que hoje recebe cerca de 1.400 pessoas por dia, boa parte
das quais com problemas relativos à sa]jde.

Quando falamos de planos, convênios médicos e de seguro
smíde é necessário 5lue fique claro que não estamos falando de um
serviço qualquer. E muito diferente receber urna reclamação de
um serviço de pintura, reforma, conserto de veículo ou de eletro
doméstico, de receber uma reclamação de um convênio médico de
um seguro-smíde. Temos casos para relatar aos senhores, se for o
caso, que ultrapassam a imaginação, a realidade do dia-a-dia. São
situações em que o consumidor se encontra totalmente desprotegi
do e à margem do sistema de smíde que, evidentemente, é uma ob
rigação do Estado e que, a título de complementação, acaba
passando a empresas de caráter privado e que por não estarem re
gulamentadas, à margem do sistema legal, usam e abusam desse

ldireito.
Cumprimento ainda o Promotor Antônio Ezequiel por suas

palavras, que endossamos. Do ponto de vista jurídico, os planos,
convênios e seguros-smíde estão completamente à margem de
qualquer tipo de legislação, inclusive do Código de Defesa do
Consumidor. Como disse o Promotor, não basta o Código de De
fesa do Consumidor, em determinados momentos, para que possa
mos fazer os direitos do consumidor. Em muitos casos o código
não é suficiente porque precisamos ingressar na Justiça e, como
todos sabem, existe um tempo em que esse contrato vigora e esse
tempo é muito curto. Uma de nossas experiências é a de, a partir
do momento em que buscamos ingressar na Justiça ou buscamos
um contato com alguma empresa no sentido de adequar um con
trato à legislação ou Código de Defesa do Consumidor, imediata
mente essa empresa passa a fazer vigorar em seus quadros um

novo contrato de um dia para o outro, de tal forma que estamos
sempre correndo atrás, quando deveríamos estar correndo à frente.

Trata-se de um setor muito específico e que congrega inte
resses muito divergentes. Temos não apenas os consumidores que,
evidentemente, são parte desse círculo, mas também médicos, hos
pitais e as próprias entidades que formam verdadeiros círculos
protetores desses segmentos, como a ABRANGE, a FENASEG, a
Federação Brasileira de Hospitais, - que no [mal fazem com que
todo esse bloco forme um interesse completamente divergente e
nunca consigamos chegar a nenhum tipo de regulamentação.

Também nos diz nossa experiência que há muitos anos es
tamos trabalhando, seja no Estado de São Paulo ou em todo o País,
em algum tipo de regulamentação e sempre falhamos, porque
quando concordamos com urna entidade, outra passa a não mais
concordar conosco. Quando chegamos a um consenso em determi
nadas situações, ou melhor, quando amarramos de um lado, deixa
mos escapar pelo outro. Quando tentamos, por exemplo,
regulamentar faixa etária, que é um problema gravíssimo, pois
quando o consumidor passa de 59 para 60 anos ou em alguns ca
sos, 64 para 65, ele sofre um aumento abrupto em sua mensalida
de, que às vezes beira 500 ou 700% de um mês para outro, porque
ele simplesmente mudou de faixa etária, não importando que ele
esteja no convênio há dez anos, quinze ou vinte anos o que beira o
absurdo. Quando pensamos em sugerir alguma cláusula que pu
desse controlar de alguma forma a faixa etária, como por exemplo,
se o consumidor estiver há mais de dez anos no convênio ou segu
ro, não importa a mudança de faixa etária, acontece, crue no.mo
mento seguinte, quando o consumidor completar 63 anos, 62 ou
até 58, 59 anos, há o rompimento unilateral do contrato, que pode
ser rompido por qualquer urna das partes independentemente mes
mo de um aviso prévio. Imaginem V. Ex·s se uma pessoa de 64
anos, que sofra o rompimento de um contrato para o qual vinha
contribuindo há anos, vai conseguir qualquer outro convênio
que o aceite. Estaríamos tirando da proteção de um convênio e
deixando à margem, a mercê do sistema de saúde p]jblica -que
todos sabemos como funciona - uma pessoa de idade que dis
pendeu uma quantia enorme de seu pagamento, durante muitos

,anos, na tentativa de se ver com uma velhice mais tranqüila e mais
equilibrada.

Quanto à questão do rompimento unilateral do contrato, te
mos in]jmeros casos de pessoas que fizeram valer seus direitos,
que foram reclamar nos órgãos de defesa do consumidor e que no
mês seguinte, a título de represália, tiveram seus direitos cancela
dos por rompimento unilateral do contrato. Então, o consumidor
reclama, em um. dois, três meses conseguimos adequar o caso da
quele consumidor e daquele contrato. Aí temos que o contrato não
vigora mais, a empresa passa a comercializar um novo contrato, e
aquclesconsumidoresquereclamaramwmseuscontratosrom~

dos. Se eles quiserem continuar naquele plano de sa]jde, terão que
se adequar a um novo contrato, sob novas condições, muitas vezes
novas condições pecuniárias, o que agrava sucessivamente essa
crise de convênios médicos que não é de hoje, vem-se agravando e
não tende a ceder. Evidentemente os planos econômicos coloca
ram isso em uma ponta de linha e sempre se esqueceram de regu
lamentar esse princípio, esse determinado setor. Esqueceram-se de
regulamentar convênios médicos, bem como escolas e outros. São
problemas crônicos que temos nos órgãos de defesa do consumi
dor que, evidentemente, tratamos com prioridade.

Quero deixar claro que consideramos que tantos planos
quanto convênios médicos e seguros de sa]jde são para nós empre
sas de caráter privado que visam ao lucro, mas que como dissemos
não constituem um problema simples, como um conserto ou servi
ço qualquer.
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Constatamos que nenhuma das empresas contra as quais re
cebemos reclamações do Procon têm compromisso com a sal1de, o
que é muito grave. Têm compromisso, sim, com o lucro desen
freado e abusivo. Elas não têm compromisso com a sal1de do con
sumidor, não dão gamntia e não deixam ao consumidor nenhuma
perspectiva e opção. Em geral, colocam sempre fora do sistema
aqueles que mais precisam, como os idosos, os carentes, deficien
tes flsicos e portadores de oulros tipos de deficiência. As cláusulas
de exclusões que encontramos são muitas. Existem cláusulas que
consi!ieramos, do ponto de vista ético, absurdas. Por exemplo,
existem convênios que prevêem que, a partir do manento em que
começar a senilidade, o consumidor estará automaticamente des
credenciado.

Temos várias correntes médicas. Umas dizem, inclusive,
que a pessoa a partir dos 35 anos já começa a curva de senilidade.
Outros dizem que é aos 25; outros, aos 18 anos. Percebemos que
eles colocam a senilidade como uma faca que podem usar no mo
mento em que quiserem. Quanto à exclusão para doenças infecto
contagiosas, procuramos dizer no Procon que o Convênio médico
só serve para gripe. Na verdade, chegamos à conclusão de que
nem para gripe ele serve, porque gripe é uma doença infecto-con
tagiosa. Se ela se agravar, assim será considerada e o consumidor
automaticamente estará descredenciado

Percebemos também que um direito básico do consumi
dor, o direito de escolha, fica extremamente prejudicado pela
maneim como os convênios médicos são comercializados. As
cláusulas restritivas, abusivas, e as cláusulas de exclusão são
tantas que não permitem ao consumidor fazer uma escolha do
seu convênio baseado na relação preço-qualidade. Não se con
segue fazer uma comparação hoje entre os diversos convênios
médicos que se apresentam no mercado, mesmo porque, quan
do se terminar de fazer essa comparação, nada daquilo que se
escolheu vale mais. É um setor extremamente dinâmico. Como
já dissemos, acaba fazendo com que o consumidor sinta-se per
dido no meio dele.

Além disso, existem os reajIstes dos convênios médicos,
também esquecidos nos planos econômicos. Esses reajustes TIm
cionam com base em fndices próprios, absolutamente incompreen
síveis do ponto de vista econômico e do consumidor. Eles alUam
com base nos custos médicos hospitalares pr6prios de cada empre
sa. Esses custos geralmente tendem a subir muito acima da infla
ção, o ':lue faz com que os convênios médicos tomem-se
proibitivos em um momento logo a seguir daquele em que tenni
nam as carências. As carências, em geral, vão até os 36 meses em
casos de cimrgias cardiovasculares, neurológicas e assim por dian
te, mas quando o consumidor termina de cumprir todas as carên
cias que o convênio médico lhe permite, normalmente está com
uma mensalidade tão abusiva que lhe permite utilizar-se do convê
nio médico, e ele é obrigado a mudar para uma outra empresa, que
tenha um valor mais acessíveL Geralmente, temos no mercado o
que chamamos de predadores, que não oferecem a mínima condi
ção de atendimento ao consumidor. Utilizando o exemplo do Sr.
Promotor, qualquer pessoa pode montar hoje um convênio médi
co. E temos no mercado centenas de empresas que não oferecem
condições mfnimas, não oferecem uma rede credenciada que possa
efetivamente atender ao consumidor, mas geralmente oferecem
mensalidades acessíveis. Esses consumidores que se vêem despro
tegidos em convênios de renane acabam passando para essas em
presas de valor inferior que evidentemente não terão serviço de
qualidade nem compatl.vel com as suas necessidades.

Nessa corrente de aumentos, os únicos culpados não são as
empresas prestadoras de serviços médicos. Temos todo um apara
to que contribui para que isso se fortifique cada vez mais. Temos

um valor pago ao médico muito abaixo daquilo que o médico c0

bra em termos particulares. O que acontece? O médico, em vez de
marcar uma simples consulta, marca uma consulta, mas também
um exame, que, na ven:lade, poderia ter sido um exame menor,
mais simples, mas, na ânsia de ganhar um valOl" a mais, vai en
compridar aquele tratamento para poder ter um valor que ele con
sidera compatível. Do lado dos hospitais, cada vez aumentada
mais o número de taxas. O que antigamente era considerado nor
mal, por exemplo, um senhor, ao entrar na sala de cirorgia, pagar
simplesmente a taxa de locação, não acontece mais. O que normal
mente era cobrado há alguns anos pode hoje, inclusive, ser consi
derado um absurdo. Mas, além da taxa de locação, ele paga o
avental cinírgico, o aluguel de todos os equipamentos, compra o
avental que usa durante a cirurgia, paga toda a tricotomia ou seja,
o preparo que usa para fazer a cirurgia, um corte de cabelo, se ti
ver que fazer um cirurgia na cabeça, e assim por diante. Tudo o
que vai ser utilizado pelo hospital passou a ser cobrado com taxas
à parte, que não são mais aquelas que antigamente eram incluídas
na famosa taxa de locação.

Assim, vemos uma sucessão de abusos cometidos. No final,
quem paga a conta é o consumidor. E, por não existir nada que fis
calize, controle, determine qual é o índice de reajuste, evidente
mente toma todo o sistema de convênios médicos fora do conlrole
legal.

Para complementar, temos realmente casos muito graves no
Procon, que procuramos resolver de maneim individual e coletiva,
inclusive com a colaboração do Ministério Público e da Procura
dorla-Geral do Estado. Mas consideramos que este é um caso que
precisa de uma análise criteriosa, de eslUdos, e que se coloque
todo esse trabalhó de convênios médicos no sistema legal e no sis
tema econômico, porque hoje ele está à margem.

Evidentemente, precisamos para os convênios médicos de
um fndice que pode ser inclusive especifico para o setor de saúde,
mas que seja transparente, que possa mostrar ao consumidor que
tanto os aumentos de um como do outro podem ser compativeis
com todos os convênios hoje existentes. Nossa proposta é que
exista esse fndice compatível e específico para os serviços de saú
de.

Temos também como proposta que o Ministério Público
faça um con1role abstrato dos contratos dos serviços de sal1de. Este
é um artigo do Código de Defesa do Consumidor que no momento
da sua sanção foi vetado, mas nada impede que possamos conside
rar o Ministério Público como um meio eficaz para fazer esse con
trole abstrato dos contratos, uma vez que nem bem acabamos de
analisar um, imediatamente a empresa coloca outro em vigor. E o
controle abstrato desses contratos, com certeza, faria muito bem
do ponto de vista de restringir cláusulas abusivas, de exclusão, e as
próprias cláusulas restritivas de direito do consumidor.

Consideramos que as atividades dos convênios médicos
também devam sofrer uma regulamentação por parte do Ministério
da Sal1de. Hoje, não existe qualquer tipo de regulamentação da ati
vidade dos serviçois de sal1de e nem sempre a empresa que está
colocando os serviços ao consumidor é uma empresa que possa ser
considerada com estrutura capaz de atender ao consumidor.

Hoje, não temos nada que comprove isso. Precisamos, evi
dentemente que a empresa tenha, por exmeplo, um regislro no Mi
nistério da Sal1de que comprove pelo menos sua capacidade de
atender à população com a demonstração de uma rede credenciada
eficaz e que possa efetivamente atender àqueles princípios que ela
tanto propagandeia.

Podemos exigir também que esse regislro no Ministério da
Sal1de determine as condições pelas quais a empresa deve operar.
Não basta,a na ven:lade, mostrar propagandas bonitas, helic6pto-
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res, o que apenas - faz com que se estimule toda uma indústria na
saúde, o que não é o objetivo. O objetivo é atender à população
diante das suas necessidades.

Co~ideramos, por flI!1, que esse serviço deve ter um Con
selho de Etica junto ao Poder ExecuLivo, I'üT'llle não bastará sim
plesmente um registro no Ministério. um Índll;t} específico e o
controle do contrato. Ainda temos muito a discutir PUl p~rte da
questão ética desses convênios. Qualquer um de nós p<:0" sofrer
um enfarto, que pode ter conseqüências imediatas ou não. O que
acontece, em geral, é que convênio médico não vai pagar esse tra
tamento do consumidor, inclusive pode colocá-lo à margem do
sistema de saúde em relação a esse tipo de doeças do coração por
que ele pode considerar que a causa desse enfarto é anterior à ma
entrada no convêni..... E não existe nenhum órgão que fiscalize o..;

determine que este consumidor tinha ou não essa doença pré-exis
tente. Em relação a essas doenças pré-existentes e muitas outras, é
preciso que componhamos um conselho de ética que possa versar
sobre questões desse tipo.

Não vou abordar mais nada. Estou à disposição dos debates.
A Dl"" Celma, que é Chefe do Setor de Saúde, com certeza teria
muitas outras coisas a acrescentar. Coloco nosso trabalho e nossa
experiência à disposição dos debates com V. Ex·s Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Euler Ribeiro) - Esta Pre
sidência convida a Dl"" Celma do Amaral para falar sobre as ques
tões da saúde.

. A SRA. CELMA DO AMARAL - Inicialmente, gostaria de
agradecer a todos pela oportunidade de estar expondo aqui todas
as questões que vêm aflingindo o consumidor.

Trabalho num setor técnico que atende diretamente o con
sumidor e que encaminha essas reclamações especificas dessa me
dicina que chamamos de "meõ.icina supletiva".

A questão da regulamentação da assistência médica está
presente no Procon já há alguns anos. Como disse a Dr. Maria
Inês, é um segmento de fornecedores que se coloca no mercado
que vem preocupando muito o Procon porque realmente temos al
guns casos escabrosos que são fruto das contradições desse siste
ma. O sistema como um todo vem se mostrando extremamente
injusto na medida em que não existe por parte dessa empresas um
compromisso com a saúde. As empresas se colocam como assis
tência médica complementar da população. Qualquer cobrança no
atendimento à saúde, as empresas se safram dizendo que esta é
uma obrigação do Estado. Portanto, é dever do Estado. Na verda
de, a proposta dessa empresa é ser meramente um complemento.

Em se tratanto de saúde, verificamos que uma postura dessa
natureza é bastante complicada. A empresa entra no mercado para
explorar um vazio que é deixado pela própria assistência pública,
mas, na verdade, não quer assumir maiores comprOlnissos. Então,
seria importante que, para se explorar esse setor, as empresas de
vessem cumprir alguns quesitos. Para se instalar e começar a for
necer seria interessante que ela tivesse um registro junto a algum
órgão que pudesse estar acompanhando a sua atividade, porque
sem normas, sem uma regulamentação não conseguimos fiscalizar
a atualização dessas empresas.

Na questão de uma regulamentação de toda a atividade do
setor, trabalhando com esse segmento, verificamos o seguinte: Em
primeiro lugar, é um segmento complexo. Então, uma regulamen
tação não pode, de foona nenhuma, deixar de lado a questão das
especificidades. Temos atividades que são exercidas por empresas
que têm natureza jurídica distintas. Não podemos iguorar que te
mos a medicina de grupo, o ramo de seguro-saúde, que.se insere
no Sistema Nacional de Seguros Privados e sofre toda uma regula
mentação por parte do Conselho Nacional de Seguros, por parte da
Susep. As empresas de seguro-saúde têm. bem ou mal, uma regu-

lamentação que advém desses órgãos e que, muitas vezes, se colo
·cam à margem de uma outra regulamentação porque alegam que já
sofrem essa regulamentação e que elas deveriam responder, por
tanto à Su~ep.

Além dessas duas modalidades, temos aquelas assistências
que são prestadas pelas chamadas associações beneficientes. Em
São Paulo temos as famosas Laboriosas, OCentro Trasmontano,
que são uma outra modalidade de assistência.

Temos, também, aqueles planos que são oferecidos através
de hospital. O próprio hospital monta o seu plano de saúde para
atender um aparcela reduzida da população, porque o número de
associados deve estar ligado a sua capacidade de atendimento.

Entendemos que, na proposta de uma regulamentação, não
podemos pensar em tennos genéricos. É preciso observar as dife
rença~ de modalidades que existem. Porque se não vamos nos con
frontar CC~ determinadas normas que já regulam alguns setores.
As associações vao alegar que têm.autonomia porque são associa
das pela Susep, ele tem autorização da Susep. Sem essa autoriza
ção, por exemplo, ele não pode esta promovendo nenhum tipo de
alteração.

Foi o que aconteceu, por exemplo, na época em que o Con
selho Federal de Medicina editou a Resolução nO 1.401 detenni
nando o atendimento a todas as doenças listadas pela Organização
Mundial de Saúde e logo em seguida a SUSEP emitiu uma circular
proibindo as seguradoras de atenderem aquela resolução porque
qualquer alteração no atendimento ou na cobertura deveria ter uma
autorização da SUSEP. Ela emite notas t~cas autorizando, por
que as condições dessas apólices - porque são apólices de saúde
devem obter uma aprovação anterior da SUSEP.

Verificamos, também. que na regulamentação temos duas
questões primordiais para serem expostas. Primeiramente, a ques
tão da regulamentação da atividade empresarial propriamente dita.
Exatamente para impedir que empresas sem condições, seja de or
dem técnica, seja de ordem flnaDceira, continuem atuando no mer
cado, inclusive denegrindo a imagem das empresas que têm uma
proposta um pouco mais séria. Há a necessidade de um registro
desses serviços que se colocam no mercado. Essas empresas deve
riam estar atendendo uma série de quesitos que seriam defmidos
por órgãos ligados à classe médica, ao próprio Ministério da Saú
de, com a participação também dos fornecedores, e defInir como
isso seria normatizado. A empresa teria então um registro para p0

der atuar no mercado que seria revalidado, com a defmição de um
órgão que pudesse estar fiscalizando e acompanhando a vida dessa
empresa.

Quando se fala de regulamentação, terlamos primeiramente
a regulamentação da atividade empresarial e, em segundo lugar, a
regulamentação da relação plano de saúde/usuário. Quer dizer, o
que essas empresas deveriam ou não cobrir.

Em função de toda a polêmica que surgiu em torno da reso
lução do Conselho Federal de Medicina, as empresas, através da
ABRANGE e de outras entidades representativas, têm dito que
elas poderiam até colocar no mercado um plano de assistência glo
bal, só que o problema seria o custo que isso representaria para o
consumidor. Ou seja, quem poderia arcar com o custo de um plano
que desse um atendimento amplo, geral e irrestrito?

Falo agora sobre o custo. Esse é o impedimento que as em
presas colocam. Muito bem, podemos colocar um plano no merca
do que dê atendimento a todas as enfermidades, sem restrição
alguma, só que, na verdade, uma parcela muito reduzida da popu
lação vai poder arcar com esse plano.

O que verificamos, na verdade, é que não existe regulamen
tação e nenhum órgão que acompanhe os custos desse setor, nin
guém sabe, órgão algum sabe - e sabemos disso porque muitos
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órgãos consultam o Procon querendo saber quanto custaria um
plano de atendimento global. Parece-me que, há algum tempo, téc
nicos do Ministério da Saúde estiveram fazendo alguns levanta
mentos e chegaram à conclusão que ele significaria um acréscimo
de 20% nos preços já cobrados no mercado. As empresas, obvia
mente, clloram a sua situação. Se conversarmos hoje com qualquer
representante dessas empresas, seja cooperativa, medicina de gru
po ou seguro, todos dirão que estão à beira da falência. Elas preci
sam de reajustes muito acima daqueles que são pennitidos, porque
os seus custos sobem muito além da inflação. Mas ninguém con
trola isso, ninguém vai atrás para saber, armaI de contas, que cus
tos são esses que sobem tanto. Vemos agora sendo liberado um
reajuste para os medicamentos da ordem de 14, 15%, abaixo, por
tanto, do IPCR.

Então, o que tem valido dentro desse segmento é a lei de
mercado. Entendemos que os planos têm evoluído em função da
própria concorrência acirrada e daí chegamos à conclusão que es
sas empresas teriam condições de dar um atendimento muito mais
amplo do que vêm dando hojl;.

Agora, se existe realmente um impedimento fmanceiro, o que
representaria um custo para o consumidor com o qual ele não poderia
estar arcando, acho que deveria se fazerum estudo não só da assistên
cia médica, mas de todos os segmentos relacionados, todos aqueles
que fazem o preço da assistência médica. Vamos pensar nos hospitais
que também não têm uma regulamentação, cada um cobra o que quer,
as tabelas são particulares, nos segmentos de medicamentos, nos ma
teriais utilizados na assistência à saúde.

Às vezes as empresas têm razão quando dizem que quem
ataca o sistema, na verdade, é alienado. Temos de ter uma visão de
toda essa assistência privada que é prestada, porque se não vamos
estar falando de um setor e esquecendo os demais, quem faz o pre
ço dessa assistência. Ou, então, chegarmos à conclusão de que
para termos esse problema equacionado, teremos de ter nesta regu
lamentação uma articulação desse setor privado com o se!OC públi
co. Por que não integrar esse segmento ao Sistema Unico de
Saúde, que baixa diretrizes e normas para todas as ações e serviços
de saúde no setor público? Por que deixa à margem os prestadores
de serviços do setor privado? Talvez a solução - e isso merece
uma série de estudos - fosse exatamente a articulação desses dois
setores, o que cabe a cada um. Porque é o que dizem as empresas,
não adianta o Estado, o Governo querer transferir para esse' setor
toda a obrigação com relação à saúde da população, porque é in
viável.

Devemos ouvir as empresas. Não adianta apenas ouvir suas
argumentações. É preciso que se desenvolvam estudos técnicos
para se verificar se aquela argumentação realmente confere, se é
real, se é verdadeira.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Euler Ribeiro) - Passo a
palavra ao Dr. Antônio André Donatto, Assessor Jurídico do Idec,
representando a Dr' Marilena Fozzarini, Presidente do Idec.

O SR. ANTÔNIO ANDRÉ DONATTO - Sr. Presidente,
Srs. Deputados, senhoras e senhores, creio que o Promotor de Jus
tiça de Brasília e o representante do Procon de São Paulo já fala
ram bastante sobre a complexidade da assistência médica.
Pretendo aqui trazer um pouco da realidade do dia-a-dia que pas
samos no Idec que, entre outros, cuida da assistência médica.

Os associados que nos procuram trazem principalmente
dois problemas. O primeiro, o reajuste dos valores. A questão do
reajuste se torna séria por dois motivos: primeiro, porque muitas
vezes acaba inviabilizando que a pessoa continue no plano em que
está e, segunqo, porque causa uma insegurança por não saber os
critérios reais (re,reajuste. Muitas vezes nos contratos há um índice
oficial, IGPI ou IGPM, índices de correção, e depois os custos mé-

dicos. Em alguns contratos é até genérico, apenas aumentando
conforme o custo médico. Isso dá direito à empresa unilateralmen
te aumentar os preços sem que o consumidor possa, na verdade,
saber os valores ou o porquê do aumento. Essa questão dos custos
médicos, acaba trazendo para o consumidor essa incerteza, até se
seria legal ou não. E acaba sendo uma cláusula que, a nosso ver,
traz um problema muito grande para os consumidores. Ela não re
flete, na verdade, o real aumento dos custos, como foi dito aqui.
Não temos como aferir os custos, até mesmo porque alguns con
tratos vem de forma complexa, com custos médicos da AMB e ou
tros. Essa questão traz uma insegurança até para o setor.

O ldec, em alguns casos, acaba entrando com processos ju
diciais. Apesar de eles serem longos e, muitas vezes, trazerem ris
cos aos associados, porque pedimos sempre no começo uma
liminar para que os associados não precisem pagar esses aumen
tos. Em alguns casos o ldec tem sido vitorioso.

Recentemente, com a implantação do Plano Real, o Idec en
trou com vários processos e em alguns conseguimos até liminares
de juízes para que não fosse praticado esse aumento de custos mé
dicos, respeitada apenas a conversão. Em outros, conseguimos até
decisões favoráveis em primeira instância. Algumas empresas,
diante dessas colocações vieram ao Idec e propuseram acordos, di
minuições de valores, ou seja diminuir esses reajustes num pata
mar em que - nossos associados acabam compreendendo e
aceitando, para evitar um processo que poderia demorar três ou
quatro anos. Essa é uma questão dos custos, que é séria e preci
sa se discutir, porque não temos uma relação simples entre o
contratante e o contratado, entre o consumidor e a empresa de
assistência médica, mas temos também os hospitais e os médi
cos, porque, sempre que discutido, as empresas dizem que na
verdade houve um aumento dos custos médios dos hospitais e
dos médicos. Então, ao ver essa regulamentação ou se fazer
esse estudo, essa análise é preciso trazer em tela, a claro, todos
os participantes. Seriam os consumidores, os planos de assis
tência médica, os hospitais, os médicos e os laboratórios, por
que se qualquer um desses campos fosse deixado de lado nessa
discussão, voltaríamos a ter esses mesmos problemas com rela
ção às questões dos custos.

A outra questão é quanto ao fornecimento de serviço pro
priamente dito. E o que nos chega é sempre um problema geral
mente de esclarecimento. Ou se o contrato não é claro, ou o
contrato acaba sendo ambíguo e criando um problema para o con
sumidor, que nunca sabe exatamente se ele tem ou não direito. Ele
sempre acaba recorrendo ao Idec para saber se ele tem direito, se
aquela exclusão é legal ou não, porque ela é genérica, ela não es
pecifica. Por exemplo às vezes, o aumento da faixa etária, quando
a pessoa fala que para tantos anos sofrerá um aumento da faixa
etária, não vem a porcentagem. Eles simplesmente fica na mão e,
quando completa, vem cem, duzentos, o que a empresa quer. Per
cebe-se que há uma prática da unilateralidade dos contratos. As
empresas acabam impondo os valores que elas desejam e acabam
restringindo como querem.

Outra questão é a da limitação do atendimento, ou seja., uma
pessoa tem uma enfermidade, precisa ser hospitalizada, atendida, e
ela tem um prazo específico para poder ficar boa, senão, não se
cobre mais, isso também é tenível. Precisa se verificar.

Outra questão importante que os nossos associados nos tra
zem é quanto a pessoas que, por exemplo, trabalham e têm seu
contrato de assistência médica fornecido pela empresa. Acontece
que quando essa pessoa sai da empresa muitas vezes uma assistên
cia médicá quer refazer o contrato e impor-lhes mais tantas carên
cias. Esse é até um caso concreto do Idec, aconteCeu com. uma
associada nossa, tratava-se de parto, e a empresa não queria cobrir
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porque disse que como ela fez um novo contrato, teria que cumprir
as carências. O Idec conseguiu uma liminar na justiça a empresa
fez um acordo e pagou então o tratamento. Esse é um dos pontos
que os nossos associados trazem.

Outro aspecto importante que existe, já mencionado aqui,
que precisa ficar muito claro nossas regulamentações seria a ex
clusão. Alguns contratos embora dêem caráter ou passem para o
consumidor que são de prazo indeterminado e portanto ele com
preende que enquanto continuar a pagar seu contrato ele terá assis
tência na verdade, são contratos com prazo determinado para
encerrar. Há contratos válidos por vinte e quatro meses ou doze
meses, prorrogados por mais doze meses, ao fmal do quê dá liber
dade de a empresa simplesmente rescindir o contrato. Muitas ve
zes, metade desse contrato seria de carência. E, depois quando é
rescindido, ele terá que ir em outro plano médico e pagar uma
nova carência sob risco de ter um problema médico nesse ponto e
não ser,atendido. Então, é outro ponto.

E importante mencionar também que apesar do Código de
Defesa do Consumidor, que se pode utilizar nesses casos, muitas
vezes um processo acaba não conseguindo, de imediato, resol
ver o problema de uma pessoa quando há uma emergência. É
por isso que é preciso que, numa regulamentação que se faça
no setor de empresas médicas, fique configurada exatamente a
questão do atendimento, a fim de que quando uma empresa se
negue a responder, tenha-se um instrumento efetivo e rápido
para que aquela pessoa possa ser atendida, porque muitas vezes
um processo na justiça poderia não resolver o problema de ime
diato, quando ela precisasse, podendo causar sérios problemas
à saúde da pessoa.

Creio que esses são os principais pontos que têm que ficar
muito claros. A questão dos índices e essa colocação de um índice
s6 para o setor seria interessante, mas que a empresa e os consumi
dores não tivessem essa possibilidade de alteração unilateral do ín
dice ou das mensalidades, que não ficasse essa questão do custo
médio como uma caixa- preta, como uma área cinzenta em que os
consumidores não soubessem se realmente poderia ter havido ou
não este aumento. E, segundo, que na regulamentação, fiquem cla
ras exatamente a questão do atendimento, a questão das restrições
e das exclusões e que haja também uma responsabilidade maior
sobre as informações prestadas quando da comercialização dos
planos, porque muitas das reclamações que nos chegam são de as
sociados que vêm falar que foi prometido isso, que ninguém quan
do foi adquirido o plano, informou aquilo. Se formos ler, um
contrato de assistência médica é complexo, não é um simples con
trato de compra e venda. Ele vem com mil cláusulas, mil exclusõ
es, que as vezes possuem nomes técnicos, médicos, e uma pessoa
leiga não tem condições de saber exatamente o que está sendo ex
cluído ou não.

Então, esses são pontos importantes que têm de ficar claros
em uma regulamentação, ou seja, que se dêem critérios que possi
bilitem uma pessoa normal, uma pessoa mediana, saber exatamen
te o que está contratando, quais são os pontos a que tem direito ou
não porque o que se vê hoje é que pelas cláusulas muitas vezes ge
néricas ou complexas, as pessoas, os associados, os consumidores
não têm como saber exatamente quais são os seus direitos e não
têm condições de avaliar realmente o que está adquirindo. Por en
quanto, é essa a contribuição que o Idec pode fornecer a esta C0
missão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Euler Ribeiro) - Encer
rada a exposição vamos passar ao debate obedecendo sempre a or
dem da folha de inscrição.

Com a palavra o Deputado Iberê Ferreira, que também é o
Relator desta Comissão.

o SR. DEPUTADO IBERÊ FERREIRA - Sr. Presidente,
Srs. Deputados. quero inicialmente dizer que as exposições aqui
feitas pelo Or. Antônio Ezequiel, pela Dr' Maria Inês, pela Dr'
Celma do Amaral e pelo Or. Antônio André Donatto, sedimenta
ram minha convicção de que eu estava absolutamente certo no ins
tante em que apresentamos esse requerimento para a
regulamentação dessa atividade, assim como todos os senhores
que, ao votarem favoravelmente criaram as condições necessárias
para que esta Subcomissão pudesse atuar. É evidente que vamos
trazer aqui como bem falou a Dr' Celma representantes também
dos prestadores de serviços. Vamos pedir que esta Subcomissão
termine todos esses debates com a visão ampla, com a visão de t0
dos os segmentos que, de uma fOlDla ou de outra estão envolvidas
nesse processo.

Quero depois de parabenizar a todos e mencionar a riqueza
da exposição de cada um, dizer que no decorrer desses nossos de
bates e posteriormente quando estivermos na elaboração do nosso
relatório, talvez iremos ainda precisar da opinião ou de vez em
quando de uma informação de todos os senhores e das senhoras
que trouxeram informações importantes.

Eu queria inicialmente para ser breve. pois temos aqui uma
lista de inscrição, perguntar ao Or. Antônio Ezequiel sua opinião
no que diz respeito à Susep, que coordena ou que regulamenta as
empresas de seguro. Da mesma forma, das cooperativas que
acham que devem ser regidas pela lei do cooperativismo.

O SR. ANTÔNIO EZEQUIEL DE ARAÚJO NETO - Li
gadas ao Ministério da Agricultura.

O SR. DEPUTADO IBERÊ FERREIRA - A lei do coope
rativismo é ligada ao Ministério da Agricultura. Queríamos saber
inicialmente se já existe alguma atuação tanto da SUSEP quanto
do Ministério da Agricultura sobre essas empresas e, se não existe.
qual a opinião do Promotor sobre esse assunto.

Eu queria, também, perguntar à Dr' Maria Inês, por exem
plo, quais os casos rotineiramente que ensejam maiores reclama
ções no Procon de São Paulo, uma vez que sendo São Paulo esse
Estado tão importante da Federação, pode nos dar uma visão am
pla dos problemas que estão mais presentes no dia-a-día dos usuá
rios desses planos de saúde.

O SR. ANTÔNIO EZEQUIEL DE ARAÚJO NETO - A
questão posta pelo Deputado Iberê Ferreira se reveste de uma certa
complexidade, mas vou tentar. de forma bem pragmática, explicar
a situação.

A SUSEP é uma autarquia federal que cuida de seguros. Há
entidades que prestam serviços de assistência médica que estão or
ganizadas com natureza jurídica de cooperativas. A Unimed é uma
grande cooperativa médica. Penso que temos que aplicar o princí
pio cI!t especialidade, vamos ter que abordar essa questão à luz do
princípio da especialidade, ou seja assistência médica, odontol6gi
ca, social, laboratorial etc.• podem ser objeto de cooperativa? A
atividade de prestação de serviço médico, assistência social, aten
dimento hospitalar etc. pode receber o mesmo tratamento que re
cebe o seguro de vida, o seguro contra roubo, contra sinistros,
contra incêndios enfim? Eu penso que não. Vamos ter que aplicar
a regra da especialidade até porque, como eu disse no intr6ito da
minha fala, essa questão envolve cidadania.

Está escrito na Constituição que saúde é direito de todos e
dever do Estado. Creio que não. Penso que a legislação posta pela
prática pela SUSEP, que regula o seguro contra sinistro, o seguro
contra roubo, não pode ~r aplicada ao seguro-saúde. O objeto
desse seguro transcende. E matéria de ordem pública. Está escrito
também na Constituição. Isso é matéria de ordem pública. É direi
to indisponível do consumidor, da sociedade. A regulamentação
haverá de ser específica. A regulamentação não pode se diluir nes-
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sa normatização que, aliás, é capenga. A normatização e a regula
mentação de seguro no Brasil são ultrapassada, distantes dos gran
des sistemas de normatização do Primeiro Mundo, por exemplo.

Por isso Deputados temos de pensar sob essa 6tica. O fato é
que hoje a SUSEP não fiscaliza o seguro de sa"Óde. Fiz um contato
com a direção da SUSEP, no Rio de Janeiro, até para colher subsi
dios para os nossos processos que tramitam na Promotoria do con
sumidor, e realmente a SUSEP não tem estrutura para exercitar
essa fiscalização com relação às empresas que lidam com seguro
saúde. É fato. Elas alegam que não precisam de regulamentação
porque já existe uma regulamentação de seguro, e atuam com se
guro. Mas não pode ser assim. Seguro-saúde é matéria de ordem
pública, precisa e necessita de uma regulamentação específica, pe
culiar, porque é uma ativicIaFe econômica peculiar.

A SRA. MARIA INES FORNAzaro - Em relação às recla
mações que chegam aos Procon. basicamente temos reclamações
relativas ao reajuste. Agora em julho com certeza vamos ter uma
avalanche de reclamações uma vez que vamos descongelar os va
lores dos convênios médicos que ficarão congelados por doze me
ses. Já tivemos contatos com o Ministério da Fazenda. Fizemos
um levantamento de custos médicos e hospitalares através da Fun
dação Instituto de Pesquisas da USP. E chegamos a um fudice que
basicamente gira em torno de 32%, mas já sabemos que muitas
empresas vão sobrar acima deste limite, o que é bastante preocu
pante. Esperamos que em julho tenhamos uma avalanche de recla
mações relativas a reajuste.

Outra questão que chega ao Procon é princialmente com re
lação a cláusulas contratuais: cláusulas ,abusivas, restritivas ou de
exclusão. Em relação à questão das cláusulas, muitas vezes a am
bigüidade, a maneira como elas são redigidas, provocam d"Óbia in
te1Jlretação. Geralmente, elas são formuladas de tal forma que
possam sempre ter uma escapat6ria, ou seja, se não se escapa de (
um lado, escapa-se pelo outro, e o consumidor acaba desprotegido.
Como, por exemplo, o caso de doenças preexistentes que acaba
mos de relatar.

, Outra questão que também chega ao Procon é o rompimen
to dos contratos, que pode ser unilateral, independente de aviso
prévio, ou em caso de pessoas que estão em alguns tratamentos
vêem seus contratos rompidos de uma maneira brusca, o que leva
inclusive a prejuízos muito grandes aos consumidor.

A Sr" Celma poderia complementar essa questão das recla
mações pois, é a pessoa que trabalha especificamente com o caso.

A SRA. CELMA 00 AMARAL - Grande parte das recla
mações recebidas pelo Procon se refere à questão de preços, exata
mente por todas essas questões que foram abordadas. E o que
verificamos quando acompanhamos a vida de uma empresa duran
te alguns anos é que ainda se tem aquela empresa que se lança no
mercado apresentando um pIano com um preço um pouco abaixo
das suas concorrentes para captar clientela. Porém, passados dois,
três anos, ou seja, depois que as pessoas cumpriram as carência e
vão efetivamente poder usar esses beneficios, a empresa de repen
te, sob a justificativa de que os custos médicos e hospitalares subi
ram além da inflação, aplicam reajuste, recuperando o preço
inicial.

Outra questão relacionada aos preços é com relação à faixa
etária. Verificamos que existem muitos contratos que foram c0

mercializados há alguns anos e como se renovam automaticamente
o consumidor tem esse contrato na mão, quer dizer ele fez o con
trato há cinco, seis e sete anos. Na renovação não existe nenhum
contato da empresa com o consumidor, que fica com o contrato
que prevê um reajuste por faixa etária, mas ele não sabe de quando
vai ser o reajuste. O que verificamos é que não se sabe de onde
vêm os percentuais utilizados, parece que são hist6ricos, quer di-

zer, são aplicados historicamente. Alguém com sessenta anos, ou
na faixa de setenta anos, representa um risco muito maior para a
empresa. Então, a pessoa nessa faixa etária tem a sua mensalidade
reajustada em 200%, 300%, dependendo do caso. Não existem es
tudos a respeito do assunto. Ninguém sabe realmente se a pessoa
idosa representa esse custo ou não. Já tivemos contatos com estu
dos que demonstram que o idoso representaria até um custo menor
do que a gestante ou mesmo algumas crianças. Então, é um DlÍme
ro que surge sem ninguém saber exatamente em que base foi esta
belecido.

A outra questão é referente às cláusulas contratuais, os con
tratos são extremamente confusos. É muito irônico orientarmos o
consumidor a ler o contrato, porque ele pode passar uma semana
lendo esse contrato, de trás para frente, de ponta cabeça, consultar
médico, consultar advogado, pois na hora em que ele ficar doente,
não quer dizer que ele não tenha problema. As empresas em geral
têm um descuido com esse contrato, mas ele vem a ocupar o cen
tro das atenções quando a empresa nega com base numa cláusula
que - via de regra - inte1preta a seu favor. E as cláusulas são gené
ricas, os contratos trazem lacunas. As exclusões surgem da combi
nação de algumas cláusulas. Então o consumidor lê no objeto do
contrato que ele vai ter garantia contra despesas de assistência mé
dica decorrentes de doenças ou de alguma lesão por acidente pes
soal, e se sente garantido contra essas incertezas. Mas, na verdade,
o contrato abre uma série de capítulos, uma cláusula interferindo
na outra, daí surgindo exclusões, que numa primeira ou até numa
segunda ou terceira leitums o consumidor não consegue identifi
car.

As empresas se utilizam de termos técuicos muito genéri
cos, como doenças crônicas, doenças preexistentes, doenças here
ditárias, congênitas, e acabam utilizando essas cláusulas para
enquadrar problemas de saúde do consumidor e excluírem esse
atendimento. O que percebemos é que há uma conduta arbitrária
por parte da empresa, porque ela alega que o problema é preexis
tente, que o problema é crônico, mas não prova, porque coloca au
ditores nos hospitais que vão mexer nas fichas médicas, nos
prontuários, mas não têm como, por uma questão até de ética, reti
rar essa documentação de dentro dos estabelecimentos e provar
qualquer coisa. Quando a empresa alega, não conheço nenhum
profIssional médico que trabalha dentro das empresas que assinem
enquanto médico quando nega uma guia. Na verdade, não é ele o
médico assistente do paciente, que entra em contradição com o pa
recer médico. Então, verifica-se que existem problemas de ordem
ética, pois as empresas muitas vezes não têm escrúpulos. Elas são
implacáveis quando negam. E a assistência ao consumidor, na ver
dade, vai até um determinado momento. Então, o que adianta para
o consumidor ter um helicóptero que vai fazer o seu resgate quan
do na verdade ele chega ao hospital precisando de doze dias de in
ternação - porque assim o seu médico determinou - mas a
empresa vai cobrir somente dez dias. Acho que ele preferiria ter
ido de carro, mas não ter que pagar a conta da un.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Euler Ribeiro) - Conti
nuando com a lista de inscrição, passo a palavra ao Deputado Ur
sicino Queiroz, lembrando que os debatedores, pelo Regimento,
têm, dois minutos para fazer a sua pergunta e os convidados terão
três minutos para responder.

O SR. DEPUTADO URSICINO QUEIROZ - Caro Presi
dente, Srs. expositores, Sr"s e Srs. Deputados vambs luJar para sin
tetizar o que queremos dizer.

De início, parece-me que talvez daqui em diante ao invés de
painéis com expositores de setores especializados devêssemos pas
sar para mesas-redondas, para que os vários setores interessados
no problema pudessem iniciar o debate.
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Quero cqmeçar pelo problema da utilidade pública. Parece- A DRA. CELMA DO AMARAL - Talvez haja alguém
me, e quero dizer que sou integrado à área de saúde pública, que mais capacitado a dar esta resposta. O seguro-saúde é um ramo
esse problema muito pouco tem a ver com as fmnas seguradoras dos seguros em geral. Historicamente ele surge depois da medici
de saúde e muito com o próprio Governo que não cumpre aquilo na de grupo, mas'se f011DOS estudar a legislação de seguros em ge
que a lei determina na sua essência. E se alguém tem de ser punido ral, como seguros de autom6veis, temos uma legislação especifica
ao lado das empresas é o setor do Governo que negligencia e joga para seguro-saúde, editada pela Susep, pelo Conselho Nacional de
na vala comum entidades sérias e filantr6picas e entidades - não Seguros Privados. No entanto, as empresas de seguro-saúde, para
quero me referir a planos de saúde, evidentemente - "filantr6pi- estarem atuando no mercado, precisam de autorização da Susep,
cas". pois é lá que têm os seus registros - são apólices, na verdade. Elas

Ao lado disso, quero dizer que no momento não me preocu- funcionam, como disse, como um seguro de automóveis, com al
pam as minúcias que estamos procurando trazer à tona, porque gumas especificidades que são até bastante contradit6rias. Se for
não conseguimos ainda sequer ter uma visão para resolver o gros- mos verificar, as seguradoras em geral não cobrem doenças
so dos absurdos que ocorrem nos planos de saúde. Se formos real- preexistentes, porque se a pessoa já é portadora de uma doença
mente buscar as causas disso, vamos encontrar um problema da aquilo não representa mais um risco. O seguro se propõe a cobrir a
Hist6ria recente do Brasil no milagre econômico, quando a classe eventualidade de um risco. Se a doença já existe, deixa de ser um
média que tinha e tem poder de pressão junto à mídia e ao Gover- risco e passa a ser uma certeza. Então, isso fica fora. Daí vem a
no se julgou capaz de com seus próprios recursos prover-se de abusividade, devido a não existência dos exames prévios. É feita
saúde, de educação e de segurança. E, na verdade, ao sair de den- uma apólice de seguro, e a empresa, quando da ocorrência de
tro do hospital público, da escola e da segurança pública, permitiu doença, vai alegar muitas vezes que o seguro já vem desenvolven
que essas instituições, que na verdade têm de ser o tamanho exato do aquela doença há dois ou três anos - e o segurado tem a apólice
do Estado, se tomassem escombros e ruínas. O1egando agora à apenas há um ano -, apesar disto não ter sido diagnosticado à épo
conclusão de que a saúde é cara, de que a educação é caríssima e ca. Mas, com certeza, o problema que o consumidor apresenta já
de que a segurança pública é inviável quando bancada individual- está sendo desenvolvido há anos. Ela coloca., então, como condi
mente, tentam retomar aos selViços públicos e não há resposta ação obrigat6ria., dentro desse conceito de seguro, não cobrir a
suas necessidades. E, hoje, discute-se plano de saúde - quero ser preexistência. Agora., se formos raciocinar por aí, chega-se à con
muito claro nisso -, porque interessa à classe média com poder de clusão de que as empresas de seguros também não deveriam co
pressão. Na verdade, estamos enfrentando um dos problemas mais brar carências. Por que elas fazem isto? Eu, quando faço seguro de
graves deste País que é a tentativa de esfacelamento do Sistema automóvel, não tenho que cumprir carência alguma. Eu pago, es
Unificado de Saúde. E não podemos imaginar um Brasil uno ou tou em dia com o parcelado, e não vou cumprir carência. O que se
um Brasil com média em que somemos os índices do Nordeste verifica é que o seguro-saúde, na verdade, acaba sendo uma mes
com os índices do Sudeste e encontremos um tipo ideal do Brasil. cla do que é a assistência médica, a medicina de grupo, propria
Na verdade, esses brasis existem e não acredito que precisa chover mente, e a própria legislação de seguros-saúde escapa das normas
no Nordeste para resolver o problema do Brasil acabando com os gerais dos seguros. Este é um setor que tem uma regulamentação
Nordestinos. Acho de péssimo humor negro isso. Mas o que quero específica. Há alguns meses tivemos uma resolução da SUSEP oh
lhes dizer e colocar é que não podemos resolver os problemas de rigando as seguradoras, a partir de julho, a colocarem no mercado
plano de saúde - temos de regulamentá-los evidentemente - sem uma apólice chamada de "garantias compreensivas", para na ver
que resolvamos também o problema do Sistema Unificado de,Saú- dade dar atendimento ao que dispõe a resolução do Conselho Fe
de. Acho que é o momento para colocannos isso na mesa. E um deral e Medicina. Essa apólice deveria ter uma abrangência maior.
momento importantíssimo para que essa Subcomissão traga para As seguradoras, assim. estarão obrigadas, a partir de julho, a ofe
seus debates e suas discussões a responsabilidade do Governo. - recerem ao mercado uma apólice com uma abrangência de cober
Não nos adianta dizer que saúde é direito do cidadão e dever do tura maior, mas, ao mesmo tempo, vão estar oferecendo uma
Estado, se na verdade falece ao Estado a condição de realmente apólice restrita como vem acontecendo até então.
prover a saúde do indivíduo. Não entendo que uma entidade parti- O SR. PRESIDENTE (Deputado Euler Ribeiro) - Muito
cular, seja ela de saúde, de educação, do que for, tenha de suprir obrigado.
ou eximir o Estado da sua responsabilidade, mas naqueles momen- Com a palavra a Deputada Célia Mendes.
tos em que o Estado permite que essas instituições existam, tem de A SRA. DEPUTADA CÉLIA MENDES - Sr. Presidente,
exigir delas, em nome do próprio cidadão brasileiro, o cumpri- Sr. Relator, convidados, que a princípio gostaria de parabenizar
mento de cláusulas, o cumprimento de ações perfeitamente defmi- pelos depoimentos lúcidos e consistentes, vez que tenho certeza de
das. Mas na verdade, o que quero dizer é que no momento em que que será de muita valia., pois nos traz muitos subsídios, que esta
o hospital público brasileiro, no momento em que a escola pública Subcomissão vai ficar enriquecida com os três depoimentos que ti
brasileira sejam de excelente qualidade, não estaríamos enfrentan- vemos oportunidade de ouvir. Sem dúvida isto terá uma contribui
do este tipo de problema. EntãG, acho que esta Subcomissão tem ção fundamental para a conclusão do nosso relat6rio fmal.
de debater e chegar ao âmago da questão, sem que isto signifique A Dt' Maria Inês colocou de forma muito sincera que, de
que não devamos olhar o problema que gera tudo isto, que é ínefi- várias tentativas feitas neste País para se regulamentar, de fato, es-
ciência do Estado onde ele tem obrigações de ser eficiente. ses planos de saúde, muitas vezes propalados através de propagan-

Eram estas minhas colocações. das enganosas, temos sentido que o consumidor é o grande
Continuo reairrmando minha dúvida de não entender o que prejudicado.

é seguro-saúde e o que é plano de saúde, porque as explicações Basicamente, antes de encerrar os trabalhos desta Subco-
não me convenceram. missão, após ouvinnos, principalmente as empresas prestadoras de

O SR. PRESIDENTE (Deputado Euler Ribeiro) - Pergunto selViços, devemos ter outros contatos, tanto com o Procon de São
se algum dos convidados quer esclarecer ao Deputado Ursicino. Paulo, quanto com a pr6pria promotoria, no sentido de podermos,
Queiroz. através de uma parceria., atingir nosso objetivo que é regulamentar

Com a palavra a D~Celma do Amaral. esses planos de seguros de saúde.
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Tenho duas perguntas para fazer ao Dr. Antônio Eze
quiel, para que ele possa explicar um pouco mais esta questão.
Como o senhor avalia o comportamento da Justiça em relação
às demandas e processos contra as empresas e planos de segu
ro-saúde?

O DR. ANTONIO EZEQUIEL DE ARAÚJO - Com triste
za. Extremamente triste. Nós estamos em uma era p6s-moderna e
o Poder Judiciário, no Brasil, ainda está na era moderna. O Poder
Judiciário no Brasil ainda não se abriu para o enfrentamento das
questões que envolvem a cidadania. No Ceará, nós chamamos isto
de sestro, ou seja, um mau hábito. O Poder Judiciário ainda está
com este sestro de cuidar de questões individuais relativamente a
direitos disponiveis, que é a proteção do patrimônio individual, a
proteção das questões que envolvem assuntos isolados que interes
sam ao Estado. Mas, assistimos ainda a uma forte resistência do
Poder Judiciário, até pela não-praticidade no enfrentamento dessas
questões. Digo à eminente Deputada que, no Ministério Público
do Distrito Federal, a nossa Promotoria de Defesa do Consumidor
enfrenta um problema tenível. É o problema de o Poder Judiciário
reconhecer o Ministério Público com legitimação ativa para a pro
positura de ações civis públicas quando se refere ao tratamento de
questões que envolvem os chamados direitos difusos coletivos e,
principalmente no que toca aos chamados direitos individuais ho
mogêneos da sociedade. Quer dizer, a lei é apenas uma das fontes
do Direito. Temos outras fontes, como o costume, o uso, a juris
prudência, a doutrina, os princípios gerais de Direito, a eqüidade,
etc. Ainda hoje nos defrontamos com o que eu chamo de ':iuiz Pi
latos". São aqueles juízes que "lavam as mãos" e deixam que autor
e réu se digladiem no processo e depois ele junta os "cacos" e diz:
"Agora vou ver o que posso fazer em benefício de cada um". Não
poder ser assim. O Poder Judiciário não pode ser mais esse con
vento de Camelitas. Este Poder tem que ir ao povo; a Justiça tem
que ir ao povo; o juiz tem que estar, hoje, sensibilizando para as
questões que envolvem a cidadania; o juiz tem que ter inspiração
no fato social Esta é a grande fonte do Direito. Nem tudo que é le
gal é justo. Quantas e quantas leis saem desta Casa que são extre
mamente injustas aos direitos sociais difusos e coletivos? Acho
que a grande fonte de inspiração para o legislador de hoje e para o
Poder Judiciário, que é a última ratio, a última porta onde o des
valido tem a bater para reclamar a garantia e defesa dos seus direi
tos violados - a inspiração não poderá ser outra - deverá ser o fato
social. O juiz tem que ter sensibilidade para o enfrentamento das
questões sociais, até porque, perdoe-me o Deputado Ursicino
Queiroz, ele tocou em um ponto fundamental. Em outras palavras,
disse o nobre Deputado o seguinte: "O Governo não pode exigir
ações exemplares se ele não dá exemplo." Um governo que não dá
saúde pública, nem educação pública, em princípio, estaria moral
mente cerceado de investir contra o educador particular ou contra
uma empresa de plano de saúde. Isto é fato. Mas, quem sabe, não
romperemos essas barreiras e conseguiremos fazer com que o p0

der público passe a cumprir com suas atribuições constitucionais?
S6 que, ao mesmo tempo, estamos aqui discutindo alternativas,
possibilidades, meios e modos de como poderemos fazer para,
pelo menos, normatizar uma situação na atividade econômica que
hoje passa ao largo de uma regulamentação definida. Regulamen
tação, existe. Há regulamento, há normatização. Só que não é sufi
ciente; é precária, é incipiente, e não resolve.

A SRA. DEPUTADA CÉLIA MENDES - Dr. Ezequiel,
para fmalizar faça uma análise de como o senhor interpreta o uso
desses serviços públicos especialmente em casos emergenciais de
saúde, pelos benefícios desses planos e, em caso de tanta denún
cia, tanta insatisfação por parte do consumidor, o SUS não deveria
ressarci-los?

No caso de o consumidor conseguir provar que ele não teve
aquele atendimento esperado, o SUS, neste caso, não deveria ser
ressarcido, até po~e ele está pagando também?

O SR. AmÔNIO EZEQUIEL DE ARAÚJO - Sr. Presi
dente, ao responder à pergunta da Deputada, vou tentar cumprir ri
gorosamente o tempo regimental de três minutos porque sei que
outras questões virão.

Nobre Deputada, na promotoria do consumidor, estamos li
dando com um inquérito civil que vai ensejar a propositura de uma
ação civil pública pelo seguinte fato. Há mais ou menos sete meses
houve uma quebra generalizada de contratos de empresas de pla
nos de saúde, quase que no Brasil inteiro, e eu destaco Brasília,
que é onde vivemos. Então, houve uma tremenda briga entre as
entidades médicas e as empresas de planos de saúde. A AMB ins
tituiu a chamada versão/92 de coeficientes de honorários médicos.
As empresas de planos de saúde não aceitavam essa nova versão
da tabela da AMB. Aconteceu que os hospitais, médicos e labora
tórios credenciados por essas entidades de planos de saúde - Gold
en Cross, Amil, Blue Life, Seguro Bradesco e outras - estas
entidades e os profissionais médicos simplesmente se recusavam a
atender os associados dessas entidades de planos de saúde porque,
por parte destas entidades havia uma resistência em se submeter
aos valores estabelecidos na versão/92 da tabela da AMB. Houve,
portanto, uma quebra generalizada de contratos, numa violência
tremenda ao Código de Defesa do Consumidor, com rompimento
unilateral do mesmo. Qual a alternativa dessas pessoas? Correr
para a rede pública. Quer dizer, o associado da Golden Crass, que
buscou o atendimento médico no hospital Golden Garden ou em
hospital conveniado pela empresa, não pôde ser atendido porque o
médico não concordava com a tabela do plano de saúde imposta e
queria receber pela versão/92: ''Não quero esta tabela aviltante da
Golden Çross". Os associados, sem alternativa, correram para o
Sistema Unico de Saúde, para os hospitais da rede pública. Esta
mos com um inquérito civil, que deve redundar em uma ação civil
pública, contra essas empresas de planos de saúde a flID de que,
tendo havido a quebra generalizada de contratos, elas sejam con
denadas a uma indenização. Como nós não sabemos quem pagou,
não temos como individualizar os consumidores a priori. No mo
mento da execução da sentença, aquele consumidor associado de
uma determinada empresa de plano de saúde, que comprovada
mente tenha se utilizado da assistência médica pelo Sistema Úni
co, porque não conseguiram, em razão da quebra generalizada de
contratos, se consultar através da Amil, Golden Crass, Blue Life,
da BSB-Saúde e outras, vai receber de volta em dobro, de acordo
com o art. 34, do Código de Defesa do Consumidor, o que seria o
valor da consulta coberta pelo respectivo plano. Quero dizer à se
nhora que estou de pleno acordo no sentido de que, neste ponto, o
poder público pode freqüentemente ser instado a suprir ou a trans
mudar uma substituição contratual ilegítima e espúria, porque
quando o associado do plano de saúde não pode por alguma razão
ter o contrato cumprido em relação a seus direitos ele vai para a
rede pública, que presta o atendimento, presta o serviço, interna,
dá medicação para aquela pessoa de graça. Estou de pleno acordo
com a senhora.

A SRA. DEPUTADA CÉLIA MENDES - Agradeço mais
uma vez aos nossos convidados pela sua participação. Gostaria de
dizer ao Dr. Antônio Ezequiel que um dos exemplos colocados na
sua primeira exposição serviu para balizal' meu ponto de vista. In
felizmente, hoje, estamos aqui questionando a prestação de servi
ços por parte de algumas empresas, mas também continuamos a
questionar os serviços públicos fornecidos pelos meios oficiais.

Lamentavelmente, existe um projeto de lei de minha autoria
tramitando na Comissão de Seguridade Social, que teve parecer
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contrário, em que o cidadão que muitas vezes entra em um deter
minado hospital para tratar algum tipo de doença sai contaminado
pelo vírus da hepatite B, como no caso do Acre, onde existem da
dos comprovando que mais de 70% do sangue da população está
contaminado por este vírus, e o cidadão fica sem saber para onde
correr, como ele bem colocou. Além do mais, a Justiça no nosso
País ainda é muito morosa.

Muito obrigada ao Dr. Ezequiel, à nra Maria Inês e ao rep
resentante do IDEC.

O SR. PRESIDENfE (Deputado Euler Ribeiro) - Respei
tando a ordem de inscrição, passo a palavra ao Deputado Ayres da
Cunha.

O SR. DEPurADO AYRES DA CUNHA - Sr. Presidente,
Srs. Convidados, prezados colegas visitantes, não podia deixar de
me manifestar, já que todo mundo sabe que estou ligado a esta
área, e ficando calado eu estaria concordando com os vários aspec
tos apresentados aqui. Realmente o nosso sistema tem uma quanti
dade muito grande de problemas que estamos todos interessados
em resolver. Tanto assim, nra Maria Inês, que insisti muito na sua
presença, sabendo o que a senhora pensa a respeito do setor. Acho
importante, pelo menos, ver um lado do segmento do plano de
saúde, que passou a ser importante na vida do brasileiro. Esta reu
nião seria absolutamente deSJ?-ecessária há vinte anos, porque pla
no de saúde não era uma realidade. Hoje passou a ser. A
impressão que tenho é de que cada vez mais será porque a medici
na será privat!zada. Não existe possibilidade de o Estado controlar
a medicina. E absolutamente impossível, nós não conseguimos.
Evidentemente, vamos ter a outra parte, e tenho a impressão de
que se juntarmos tudo o grande beneficiado será, de um lado o
médico, que hoje é a parte mais prejudicada do sistema, porque ele
é muito mal remunerado - nós achávamos que o médico deveria
ganhar muito mal. Tenho certeza que os nossos associados, usuá
rios, assegurados serão melhor atendidos, porque estamos muito
preocupados com a depreciação do nosso segmento. É verdade, já
tínhamos comentado antes, que com um pequeno capital é possí
vel montar uma agência ou uma empresa de assistência médica.
Assim como também é possível montar uma agência de turismo,
por exemplo, sem que a pessoa tenha ônibus ou avião. Isso faz
parte do setviço. Mas, hoje, na parte de assistência médica, acha
mos que estão entrando muitos aventureiros no mercado.'Isto está
depreciando o sistema e desgastando sua imagem. Acho que a pre
sença dos senhores colaborou muito para mostrar um aspecto. Te
nho certeza de que teremos oportunidade de ver outros aspectos.

Gostaria de saber se, tanto a Dl"" Maria Inês, o Dr. Ezequiel
ou o Dr. Antônio André Donatto, tem alguma forma de regula
mentação de algum país estrangeiro sobre plano de saúde, porque
os planos de saúde não são regulamentados. Os únicos países que
os regulamentaram foram o Chile e a Colômbia. Então esta é uma
tarefa muito difícil.

O SR. ANTÔNIO EZEQUIEL DE ARAÚJO NETO - Sr.
Presidente, só preciso de um minuto para explicar. É que pelo fato,
nobre Depltado, de não haver regulamentação, não podemos, evi
dentemente, e temos que ter o cuidado para isso, que a pretexto de
uma regulamentação que é salutar - só não concordo quando o go
verno se mete a controlar. Não queremos, e falo isto pelo Ministé
rio Público, pela Promotoria do Consumidor, a interferência do
Estado, porque já ficou demonstrado que em tudo que o Estado se
mete dá problema. Tudo em que o Estado se mete é problemático,
é burocrático, se transforma em cartórios. Não é isso. Nós não
queremos.,o controle do Estado. Queremos é um mínimo de regu
lamentaçãQ:lV. Ex- acabou de citar um dado importante. Se de um.
lado temos empresas sérias atuando neste setor, de outro temos
uma BSB-Saúde que fechou as 1J!'tlas e deixou cinco mil e tantas

pessoas a ver navios. Esta é a estimativa de contratos rompidos da
noite para o dia, e não se sabe o paradeiro dos donos da empresa.
Nós pedimos a prisão preventiva, com base na lei antitroste. Espe
ramos que a Justiça decrete, ou pelo menos que localizemos o pa
radeiro dos donos dessa empresa. Eles publicaram um edital no
Correio Braziliense, jornal de Brasília, dando notícia de que lia
partir e segunda-feira a BSB-Saúde'estará com suas atividades en
cerradas defmitivamente". E mais nada. Cinco mil e tantos contra
tos foram rompidos da noite para o dia. É preciso, então, qu~ haja
um mínimo de regulamentação, porque essa atividade, até para se
evitar esse tipo de coisas, não pode passar ao largo de uma legisla
ção que não seja controladora. Não pode haver um controle. Nós
dispensamos o controle em relação a todo e qualquer tipo de ativi
dade econômica, já que foi demonstrado e provado que o oligop6
lio, o mon0p6lio e o controle estatal prejudicam diretamente o
consumidor, porque quebra a concorrência e a competição.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Euler Ribeiro) - A última
debatedora inscrita é a Deputada Laura Carneiro, do Rio de Janei-
ro, a quem passo a palavra. .

A SR" DEPurADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente,
Srs. Deputados e convidados, eu não sou membro ainda desta Co
missão, e o primeiro pedido, quase uma questão de ordem, é que
eu possa fazer parte da Comissão, na medida em que sou membro
da Comissão de Seguridade Social e Família.

Outro ponto que eu gostaria de levantar, e por isso estou
nesta reunião, é que fui designada pela Comissão de Defesa do
Consumidor para relatar quatro projetos sobre o assunto. Na ver
dade, ao projeto inicial do Senador Jran Saraiva, que proíbe a ex
clusão da cobertura de despesas com tratamento de determinadas
doenças em contratos que asseguram o atendimento médico-hospi
talar pelas empresas privadas e de seguro de saúde ou assemelha
das, estão apensados três projetos: o do Deputado José CutvO, que
dispõe sobre a obrigação de limitação dos planos de assistência
médico-hospitalar privados; o do Deputado Elias Murad, que dis
ciplina os planos de saúde privados; e o do Deputado José Dirceu,
que disciplina os contratos relativos aos planos de saúde privados
e dá outras providências. Todos esses contratos têm por objetivo a
regulamentação do assunto, e a grande dificuldade é a diferencia
ção entre as empresas seguradoras de saúde e as empresas de me
dicina supletiva.

Tive oportunidade de conhecer a nra. Maria Inês em outra
época, quando eu presidia no Rio de Janeiro o que é mais ou me
nos o Procon do Rio de Janeiro, que é Comissão de Defesa de
Consumidor da Câmara Municipal. Lá tivemos a oportunidade de .
trabalhar juntas na elaboração do Código de Defesa do Consumi
dor. Àquela época, 1991, através da Procuradoria do Estado, na
pessoa do Dr. Hélio Gama, conseguimos, durante um ano, que as
empresas de saúde não majorassem os preços. Isso foi inédito e
uma grande vitória da Comissão e da Procuradoria. Mas o que me
preocupa é que esse parecer se dará na Comissão de Defesa· do
Consumidor, e esta Subcomissão s6 dará parecer nesta matéria de
pois do parecer d.l). Comissão de Defesa do Consumidor, porque te
mos a preferência no novo despacho. Então seria interessante,
primeiro, que eu fIzesse parte desta Comissão, segundo, e eu pedi
ria à Comissão de Defesa do Consumidor um prazo maior para a
entrega do parecer, em função desta Subcomissão, que eu e o De
putado Iberê Ferreira pudéssemos trabalhar em conjunto para que
fossem enviados esforços no sentido da velocidade da tramitação
deste projeto na Casa.

. Acho ainda que temos que nos preocupar com um dispositi
vo, se não me engano é o 3rt 10 da PEC da Previdência, que influi
na questão dOI> planos de saúde, na medida em que estabelece que
a saúde será ditada nos tennos da lei Ele modifica o sistema do
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SUS, das pessoas que trabalham nessa área e tiveram o tempo ne
cessário para ler bem a PEC da Previdência, e têm que verificar
que existe uma modificação clara nesta PEC. Estive com o Mínis
tTO ~a Saúde discutindo esse assunto, o objetivo maior é o ressarci
mento ao Erário das despesas com emergência para aqueles
consumidores que detêm planos de saúde. Uma questão importan
te que poderíamos colocar era a necessidade de regulamentação,
muito mais do que dos planos de saúde é de uma vez por todas es
tipularmos o que é uma empresa de saúde se é uma empresa fllan
tr6pica, se é uma seguradora, ou uma prestadora de serviços
médicos. Acho que esta é grande questão que se põe a partir desta
regulamentação. Eu gostaria, como já não estou mais no ramo da
Comissão, ou seja, do Procon, gostaria, de obter dados de como
podenamos avaliar ou pelo menos regulamentar o custeio dessas
prestações. Enflm, que dados tenamos hoje para estabelecer uma
forma de reajuste? Que dados seriam possíveis de análise, por par
te das Comissões, para que pudéssemos, na regulamentação. esta
belecer algo do-tii>o?

Então, os pedidos são claros: se podenamos trabalhar em
conjunto, se os senhores poderiam designar-me para esta Comis
são, por outro lado, como obter dados para regulamentar a questão
do custeio dos reajustes.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Euler Ribeiro) - Deputada
Laura Carneiro, V. Ex" acabou de conquistar uma vaga de titular
na Comissão.

O SR. ANTONIO EZEQUIEL ARAÚJO NETO - Não sei
se a Deputada me fez perguntas.

A SR" DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Gostaria de
receber documentos que me possibilitassem necessariamente a fei
tura do relatório. Deixe-me explicar. Depois de aprovado na Co
missão de Defesa do Consumidor, do Meio Ambiente e Minorias é
que o relatório virá para a Comissão de Seguridade Social e Famí
lia. Até vou pleitear ao Presidente que os membros da Comissão
de Defesa do Consumidor, do Meio Ambiente e Minorias já pos
sam participar da próxima reunião desta Subcomissão.

Entretanto, seria interessante que tivéssemos dados para,
avaliar esses custos e colocar no relat6rio. Não adianta discutir
mos aqui reajuste se não temos elementos para defmir qual a for
ma de reajuste a ser dado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Euler Ribeiro) - Deputada
Maria Laura, como começávamos...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Laura Car
neiro. Maria Laura é do Distrito Federal.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Euler Ribeiro) - Descul
pe-me, estou-me penitenciando, Laura Carneiro. Como estamos
começando com o primeiro debate desta audiência pública, vamos
ter, com certeza, a toda essa documentação, os cálculos, até porque
o Procon está sendo solicitado nesse sentido.

Pela ordem, concedo a palavra ao Deputado Jonival Lucas.

O SR. DEPUTADO JONIVAL LUCAS - Sr. Presidente,
Sr. Relator, senhores convidados expositires, queria formular uma
única indagação ao Dr. Ezequiel. O que mais reclamam os usuá
rios desses contratos de saúde ao Procon - e essa pergunta é tam
bém dirigida à Df" Inês: o prazo de carência, o aumento abusivo
das mensalidades ou a falta de es1rutura da rede hospitalar que eles
contrataram para o atendimento? Quais as empresas que mais so
frem com essas rec~amações, as mais citadas?

O SR. ANTONIO EZEQUIEL ARAUJO NETO - Eviden
temente, socorre-se do plano de saúde aquela pessoa que não acre
dita na assistência médica pública. Se tivéssemos uma es1rutura de
atendimento médico-hospitalar pública digna decente, as pessoas
não recorreriam aos planos de saúde. É igualzinho ao que ocorre

na educação. Se tivéssemos escolas públicas de qualidade, as esco
las particulares não estariam hoje com esse grande cartel.

Quanto ao ponto central da sua indagação, os consumido
res, pela ordem de prioridades, queixam-se basicamente dos au
mentos considerados abusivos nas mensalidades. Há o problema
da discriminação da idade, as chamadas faixas etárias - quanto
mais idoso, menos direito tem. É uma discriminação terrível con
tra o idoso. Até planos de saúde discriminam o idoso neste País.

Estamos defendendo na Justiça o princípio de que a empre
sa de plano de saúde não poderá aumentar a mensalidade fora dos
parâmetros do IPCR. Estamos defendendo essa tese e a Justiça tem
entendido que é razoável esse posicionamento. São os índices que
temos que têm sido utilizados para contratos em geral, inclusive
para contratos públicos. Então, vamos usar o mesmo índice. Na
Justiça, com exceção de poucos juízes, desses que mencionei, que
não admitem, temos conseguido algum sucesso.

Outro é o problema das cláusulas de exclnsão. Determina
das doenças não estão cobertas pelo plano de saúde, doenças in
fecto-contagiosas preexistentes, por exemplo, e até mesmo
contraídas depois, no curso da vigência do contrato, como AIDS,
que é uma moléstia altamente discriminada em termos de assistên
cia.

E há aquelas cláusulas que consideramos incompatíveis
com a eqüidade e a boa-fé. São todas aquelas que, de uma forma
ou de outra, colocam o consumidor numa desvantagem exagerada
como, por exemplo, a carência. Já conseguimos algumas ações ci
vis públicas em que a carência foi afastada do contrato. Uma vez
que se está adquirindo o serviço, temos de aplicar aquela regra
universal do Código Civil de que havendo efetivado neg6cio jun
dico, quem paga o preço tem direito à tradição, ou seja, a entrega
da coisa ou a imediata prestação do serviço. Então, por que carên
cia de seis meses, um ano, trinta meses, quarenta meses?

Basicamente, são esses os grandes inconformismos dos
consumidores.

O SR. PRESIDENIE (Deputado Euler Ribeiro) - Pela or
dem, tem a palavra o Deputado Iberê Ferreira.

O SR. DEPUTADO mERÊ FERREIRA - Queria dizer que
a Deputado Laura Carneiro demonstrou preocupação, que também
é nossa, como relação às cooperativas, seguros, etc.

Acho - e essa é uma opinião que vou externar para que de
pois possa ser debatida - que as cooperativas, naturalmente, vão
organizar-se sob a égide da lei cooperativista. Entretanto, no ins
tante em que a cooperativa passa a exercer a atividade médica, terá
que se submeter à regulamentação dessa atividade damesma for
ma'que a cooperativa de crédito passa a adotar as normas do Ban
co Central. Elas se organizam como cooperativas, mas, no
momento em que forem exercer atividades de planos de saúde, se
rão regulamentadas...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Pelas regras
da saúde.

O SR. DEPUTADO mERÊ FERREIRA - ... por esse tra
balho que estamos tentando fazer.

E com relação aos índices, concordo que existem alguns,
como citou S. Ex". Acho, porém, que este é um primeiro debate.
Teremos outros. Vamos aprofundar o assunto, sem dúvida nenhu
ma. E creio que, a partir do instante em que tivermos mais dados, "
que nos aprofundarmos mais, poderemos ter mais segurança de es
tabelecer esses índices, que são uma preocupação de V. Ex", que, a
partir, de agora, parà nossa honra, vai conviver conosco nesta Sub
comissão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Euler Ferreira) - Dr. An
tônio Ezequiel, fui instado por minha assessoria a provocá-lo a
respeito do art. 197 da Constituição Federal, que determina o con-



1995
Aos vinte dias do mês de junho~ mil novecentos e noven

ta e cinco, às dez horas e trinta minutos, no Plenário dezessete, do
Anexo II da Câmara dos Deputados, realizou-se a Quarta Reunião
(Ordinária) da Subcomissão Especial para Regulamentação dos
Planos e Seguros de Saúde. A Lista de Presença registrou o com-
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trole por parte do Poder Público. Acha V. S· que a legislação deve parecimento dos seguintes Senhores Deputados: Euler Ribeiro,
ser controladora? Presidente; Jonival Lucas, Vice-Presidente; Iberê Ferreira, Rela-

O SR. ANTÔNIO EZEQUIEL DE ARAÚJO NETO - Não tor; Ayres da Cunha, Célia Mendes, Laura Carneiro, Sérgio Arou
e não conheço o espírito do legislador constituinte. Essa expressão ca, Ursicino Queiroz e Cipriano Correia; e deixaram de registrar as
"controle", está colocada no texto constitucional in genere, no suas presenças os seguintes Senhores Deputados: Fernando Gon
sentido lato, não importa que o Poder Público possa ou deva fazer çalves e Laire Rosado. Compareceram também os Deputados:
um controle, no sentido estrito da expressão, da atividade de pla- Ceci Cunha, Arnon Bezerra, Armando Costa, Confúcio Moura, Pi
nos de saúde e seguros de saúde, como, aliás, acho que o Poder mentel Gomes e André Puccinelli. Estiveram presentes os seguin
Público não pode controlar atividade econômica nenhuma. tes senhores funcionários da Assessoria Legislativa da Câmara dos

O estado democrático de direito pressupõe também a livre Deputados: Eleutério Rodriguez Neto e Fábio Vaisman. Havendo
competição, a livre concorrência, o exercício legítimo e com liber- número regimental, o Deputado Euler Ribeiro, declarou aberta a
dade de toda e qualquer atividade econômica lícita. Acho que o reunião destinada a ouvir o Dr. Carlos Eduardo Ferreira, Vice-Pre
controle é sempre prejudicial. O que o Estado não pode fazer é sidente da Federação Brasileira de Hospitais - FBH, representando
abrir mão do seu poder de império, abrir mão do seu poder discri- o Dr. Mansur José Mansur, Presidente. Em votação foi aprovada a
cionário de normatizar, fazer detenninar os sistemas de fiscaliza- Ata da Terceira Reunião. O Presidente leu os Oficios enviados a
ção e acompanhamento dessas atividades, notadamente aquelas esta Subcomissão, da Federação Nacional das Empresas de Segu
que dizem respeito à ~idadania, matéria de ordem pública, e que ros Privados e de Capitalização - FENASEG, da Associação Bra
desaguam em direitos indisponíveis da sociedade. sileira de Medicina de Grupo - ABRAMGE, e do Conselho

Particularmente, sou contra controle. Controle estatal não Federal de Medicina - CFM, justificando as ausências. O Presi
resolve; pelo contrário, prejudica. Toda vez que o Poder Público dente convidou o orador para compor a Mesa, e estabeleceu os cri
se mete a controlar atividade econômica, dá problema, no mínimo térios a serem adotados nos debates e passou a palavra ao Dr.
uma quebra do princípio da livre concorrência e da livre competi- Carlos Eduardo Ferreira, que agradeceu o convite e manifestou
ção. sua profunda confiança nesta Subcomissão em regulamentar os

. Então, na realidade, o legislador constituinte de 1~8 não Planos e Seguros de Saúde. Explicou que a sáude pública no Bra
pretendeu que o Estado fizesse esse controle, embora a expressão sil tornou-se ineficiente, causando, assim. o surgimento dos siste-
"controle" esteja realmente colocada no dispositivo constitucional. mas alternativos de saúde. Manifestou que há necessidade de

Acho que respondi. defmir critérios básicos para a criação õe novos Planos e que as
O SR. PRESIDENTE (Deputado Euler Ribeiro) - Ao en- garantias dos usuários deve ser assegurada. Iniciada a fase de de

cerrar, quero agradecer a presença dos convidados Dr. Antônio bates, o Dr. Carlos Eduardo Ferreira foi interpelado pelos seguin
Ezequiel de Araújo Neto, Promotor de Justiça da Defesa dos Di- ( tes Senhores Deputados: Ceci Cunha, que solicitou sua inclusão
reitos do Consumidor, nra. Maria Inês Fornazaro e nra. Celma do nesta Subcomissão, Ayres da Cunha, Ursicino Queiroz, Amon Be
Amaral, que acederam ao nosso convite e tão gentilmente chega- zerra, Laura Carneiro e Cipriano Correia. O Deputado Iberê Fer
ram aqui, vindas de São Paulo, e Or. Antônio André Donatto, rep- reira, Relator, ressaltou que a Subcomissão apresentará uma
resetltante da nra. Marilena Lazzarini que é Assessor Juúdico do proposta de regulamentação para os sistemas alternativos de saúde
IDEC, e dizer do entusiasmo desta Presidência por este primeiro que atenda a todos. Durante os debates o Vice-Presidente, Deputa
momento da discussão, que foi muito frutífero. Vimos um dos la- do Jonival Lucas assumiu a Presidência, por breves instantes. O
dos da questão. Vamos aprofundar isso. Vamos ouvir todos, Deputado Euler Ribeiro, Presidente acolheu, com satisfação, a so
exaustivamente, todos, os consumidores, os prestadores de servi- licitação da Deputada Ceci Cunha e agradeceu a presença do con
ço, os diretores de empresas, das cooperativas, dos seguros, dos vidado e dos colegas. Nada mais havendo a tratar, o Presidente
planos de saúde, cada um separadamente. Varnos discutir com eles convocou reunião ordinária para o dia 27 de junho, terça-feira, às
e vamos ver se daqui poderemos fazer, num prazo não muito dis- dez horas, encerrando a reunião às honze horas e quarenta minu
tante, a regulamentação do setor, que está a desejar. Muito obriga- tos, cujo inteiro teor foi gravado e depois de traduzido, fará parte
do. integrante desta Ata. E, para constar, eu Nadia Avelina Pacheco da

Quero convocar para quinta-feira uma reunião interna do Costa Fortes, Secretária, lavrei a presente Ata que,lida e aprovada,
grupo, às Uh - com protesto do Deputado Ursicino Queiroz. É será assinada pelo Presidente da Subcomissão, Deputado Euler
que temos que fazer a pauta das próximas reuniões. Então, talvez Ribeiro. .
amanhã pudéssemos encontrar-nos. O SR. PRESIDENIE (Deputado Euler Ribeiro) - Havendo .

A SR- DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Pela ordem. número regimental, declaro aberta a presente reunião.
Por que não continuamos só os Deputados e fazemos a pauta? Por ter sido distribuída a ata da reunião anterior, dispenso a

. O SR. PRESIDENTE (Deputado Euler Ribeiro) - Aprecie- leitura da mesma.
mos a proposta da Deputada Laura Carneiro, que pede para que fi- Em discussão. (pausa.)
quemos aqui mais alguns minutos, para elaborarmos a pauta da Não havendo quem queira discuti-la e apresentar eventuais
próxima reunião. (pausa.) correções, coloco-a em votação.

Como não houve protestos, a não ser do Deputado Ursicino Aprovada.
Queiroz e da Deputada Célia Mendes, vamos ficar. Esta reunião da Subcomissão Especial para Regulamenta-

Muito obrigado e uma boa-tarde. ção dos Planos e Seguros de Saúde foi convocaija a fIm de ouvir o
4· Reunião (Ordinária), Realizada em 20 de junho de Sr. Carlos Eduardo Ferreira, Vice-Presidente da Federação Brasi

leira de Hospitais; o Sr. Arlindo de Almeida, Presidente da Asso
ciação Brasileira de Medicina de Grupo, Abramg; e o Sr. Sílvio
Carlos Duarte, representante da Associação Médica de Brasília.

Convido os respectivos representantes para comporem a
Mesa. "

Recebi um fax da Abramg dizendo o seguinte:
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"Agradecemos o convite formulado através do
fax acima referenciado, enviado por V. Ex· Vimos infor
mar que, apesar de todos os nossos esforços junto às
companhias aéreas, não conseguimos confmnar reserva
em nenhum vôo. Reafumamos o nosso desejo de partici
par do debate sobre a regulamentação dos planos de saú
de, bem como questões relacionadas com essa matéria,
colocando-nos à disposição de V. Ex· em nova data.

Com o nosso respeito, Arlindo de Almeida. W

Então, o Dr. Arlindo de Almeida não vai comparecer, por
que não conseguiu vaga no avião.

Há outro fax aqui da Fenaseg, do Sr. Antônio Ma211rek, o
qual diz o seguinte:

''Reportando-nos ao honroso convite dessa ilustre
Subcomissão para participar de audiência pública pro
gramada para o próximo dia 20, deste mês, tendo em
vista que o Presidente desta Federação, Dr. João Elísio
Ferraz de Campos, encontra-se em viagem ao exterior,
representando a entidade, vimos solicitar a V. Ex· a gen
tileza de reprogramar a nossa participação para uma
nova data da agenda de trabalhos desse órgão da cantara
dos Deputados.

Contando com a valiosa compreensão de V. Ex·,
colhemos o ensejo para apresentar nossos protestos de
muito apreço e toda a consideração,

Respeitosamente, Antônio Mazurek.W

Há ainda um oficio do Conselho Federal de Medicina:

"Sr. Deputado,
Acusamos o recebimento do Ofício nO 10/95 pas

sado, protocolado neste Conselho sob o nO 2387, convi
dando-nos para participar deste debate sobre a
regulamentação dos planos e seguros de saúde.

Agradecemos a intenção e infonnamos a V. Ex·
que, lamentavelmente, estamos impossibilitados de
comparecer ao debate, tendo em vista compromisso as
sumido anteriormente.

Antônio Henrique Pedroso Neto, Secretário-Ge
ral do Conselho Federal de Medicina."

Portanto, passo a palavra ao Dr. Carlos Eduardo Ferreira,
Vice-Presidente da Federação Brasileira de Hospitais.

O SR. CARLOS EDUARDO FERREIRA - Sr. Presidente,
Deputado Euler Ribeiro, demais Deputados componentes da Sub
comissão de Regulamentação do Sistema Alternativo, demais pre
sentes a esta sessão, minhas senhoras, meus senhores,
inicialmente, quero agradecer ao Deputado Euler Ribeiro, como
coordenador deste grupo que vai repensar e reorganizar o sistema
alternativo no Brasil, o convite feito à Federação Brasileira de
Hospitais para externar o seu ponto de vista no que diz respeito ao
seu relacionamento com o sistema alternativo. Também agradeço
ao Presidente da Federação, Dr. Mansur, que me delegou a com
petência de representar a Federação nesta sessão.

Inicialmente, queremos manifestar a nossa profunda con
fIança nesta Subcomissão, de maneira que ela, realmente, vá bus
car, desta vez, a regulamentação, a reordenação e a organização
dos sistemas alternativos de saúde no Brasil. Trata-se de uma ma
téria extremamente preocupante, a desorganização e a desregula
mentação desse sistema. Tentou-se fazer isso algumas vezes, nesta
Casa, mas o processo não avançou e morreu sem que o objetivo
tenha sido alcançado.

Os sistemas alternativos, no Brasil, apareceram e vêm cre
~cendo, exatamente em função da inefIciência do sistema público.
E importante ressaltar que o primeiro sistema alternativo a apare-

cer, no PlÚS, foi dentro do próprio sistema público, a Patronal, que
criou, há 50 anos, uma coisa diferente do sistema da própria Previ
dência. A sociedade sempre busca alguma coisa que possa melho
rar o seu atendimento na questão médico-hospitalar. Hoje, o
sistema alternativo vem crescendo, dentro das suas várias formas
de apresentação, seja através de cooperativas, de serviços próprios
de empresas, de seguros ou de medicina de grupo. Isso é em fun
ção, exatamente, da sociedade, que percebeu que aquilo que a
Constituição garante como direito de cidadania, na prática, não
ocorre. Assim, a sociedade vai se organizando e tentando buscar
os seus caminhos.

Dentro desse crescimento do sistema alternativo, reside a
primeira preocupação dos hospitais: o aparecimento de organiza
ções que se propõem a entrar no sistema sem nenhum Imow.how,
sem nenhum patrimônio, sem nenhuma condição. Três ou quatro
pessoas se }lotam, constituemuma fmna e começam a vender pla
nos de saúde, sem nenhuma regulamentação. Esse é o primeiro
grande problema da organização do sistema: a falta de critérios
para se defmir quem tem ou não habilitação para dele participar.
Isso traz problema para os hospitais, porque as orglUÜz!lÇões cria
das querem hospitais de renome para participarem do seu grupo e
venderem os planos, mas, depois, não têm estmtura econômica
para remunerar o atendimento do hospitaL É aí que aparecem as
divergências no relacionamento do hospital e dos sistemas alterna
tivos.

Outro problema é em relação ao usuário, que compra um
plano de saúde, paga as prestações, e, na hora em que precisa do
serviço, a instituição não tem condições de lhe dar. O sistema,
como um tOdo, não tem. dentro o sistema alternativo, comunicabi
lidade e solidariedade. Dentro da nossa visão, esta é ootra questão
que deveria ser pensada na organização: criar a solidariedade, a
comunicabilidade dentro do sistema. O sistema tem de se proteger,
até em temos de imagem, absorvendo os grupos inadimplentes, os
quais o estão comprometendo. Dentro desse princípio de solidarie
dade, ou através do resseguro, devemos criar um fundo mútuo de
alta complexidade, no qual todos os participantes do sistema te
nham, com detenninadas regras, acesso a serviços que não têm
hoje na maioria dos sistemas alternativos, o que é outro entrave
com relação à rede hospitalar. Casos de alta complexidade, a psi
quiatria, pacientes crônicos, esses grandes problemas, normalmen
te, não são cobertos pelos sistemas alternativos. Acreditamos que
essa solidariedade dentro dos sistemas, criando um fundo mútuo,
um instituto, ou um resseguro entre todos os componentes, poderia
viabilizar esse atendimento e baixar o custo para todos os segmen
tos do sistema alternativo. Entendemos que esse sistema alternati
vo, embora seja concorrente entre si, não pode fIcar estanque; não
pode deixar de existir comunicação entre o sistema no sentido da
solidariedade. Entendemos, também, que dentro da organização do
sistema alternativo, é importante pensar o que está acontecendo no
Brasil. Não podemos deixar de enxergar a realidade. Exatamente
em função da impossibilidade de eu ter acesso ao serviço público
ou comprar um plano de saúde, a sociedade está começando a se
organizar em cooperativa de trabalho, e fundos de mutualidade,
para ela pr6J?ria gerir as suas necessidades de atendimento médico
hospitalar. E importante que nessa regulamentação ocorra essa
perspectiva de que, daqui para frente, se criem outros sistemas al
ternativos através da mutualidade da própria sociedade, o que tam
bém tem que ser regulamentado.

Dentro da realidade que enxergamos no Brasil, acreditamos
que se deva criar alguma forma de incentivo tanto à pessoa f'1sica, -
quanto à pessoa jurídica, no sentido de que essa assistência médi
co-hospitalar possa ser descentralizada no âmbito da própria em
presa, no sentido de desonerar o Estado da universalidade e até
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como forma de parceria, no sentido de diminuir bastante essa de
pendênçia do Governo.

E nessa 16gica que precisamos buscar normas e regras para
que essas empresas se constituam e se organizem dentro de Princí
pio e, fundamentalmente, dentro de eslnItura econômica que possa
garantir a responsabilidade assumida.

Um outro problema que entendemos deva existir dentro dos
sistemas alternativos é desenvolver basicamente o conceito de par
ceria entre o pr6prio sistema privado e o pr6prio sistema público.
Não nessa disputa entre sistema privado e sistema público, porque
estes têm que ser parceiros e complementares, mas definir qual o
papel de um e o de outro dentro dessa assistência - e há espaço
para os dois -, e como se criar uma taxa de solidariedade para,
exatamente, quando eu não pertencer a alguma empresa, não esti
ver empregado, garantir a minha assistência médico-hospitalar. De
modo que entendemos como fundamental o desenvolvimento des
se conceito de parceria entre setor público e setor privado, no sen
tido de possibilitar o atendimento de muitos pacientes que não têm
cobertura por parte dos planos.

Por outro lado, entendemos que todo plano tem que propor
cionar, embora independa do custo, o atendimento amplo, total,
em todas as complexidades da existência, mesmo que isso não
possa ser pago pelo usuário. Mas o usuário tem o direito de optar
por aquilo que quer. Todos os prestadores, todos os sistemas alter
nativos deveriam ter planos em todas as suas etapas, desde o aten
dimento global até a especificação do valor de cobertura que vai
ser dado, qual o tipo de atendimento. Que isso possa ser muito
bem entendido entre o sistema alternativo e o hospital, porque o
que ocorre freqüentemente é que o plano é limitativo, mas a assis
tência, quando o paciente está no hospital, é ilimitada. Têm acon
tecido muito, hoje, casos de pacientes cobertos por planos que,
chegando ao hospital, acaba aquele perlodo de direito do usuário
dentro do plano, e começa a haver conflito entre o usuário e o hos
pital.

Outro problema do sistema alternativo que também tem que
ser regulamentado é o caso de doenças infecto-contagiosas. Eu
chamaria muito a atenção hoje sobre o problema da AIDS. Temos
que pensar sobre isso, porque muitos alegam que a AIDS é proble
ma de saúde pública, não é problema do sistema alternativo. En
tão, começa o conflito, e o paciente está dentro do hospital, não
tem nada a ver com esse conflito, mas acaba pagando o preço. O
desgaste da imagem é sempre em cima do hospital. É o hospital
que não quer dar continuidade ao tratamento, é o hospital que está
criando obstáculo ao atendimento do paciente.

A outra questão, Sr. Presidente, que entendemos deva ser
regulamentada dentro do sistema alternativo, como obrigatorieda
de, é que o pagamento do médico seja feito diretamente pelas em
presas que proporcionam o atendimento alternativo, e não através
de hospitaL Hoje, temos uma miscelânea em que a maioria das
empresas pagam ao profissional através do hospital. Isso traz um
conflito extremamente sério entre o médico e o hospital, alegando
o médico que o hospital já recebeu da empresa, que não repassa o
seu dinheiro, que está usando o seu dinheiro para outras fmalida
des. Isso traz também transtornos bastante sérios, em termos da
possibilidade do estabelecimento do vínculo empregatício entre o
profIssional e a instituição, que passa a ser a repassadora do di
nheiro, e essa repassadora sistemática acaba gerando a possibilida
de do vínculo empregatício. De modo que entendemos, dentro da
regulamentação, à exceção de quando o médico seja empregado da
instituição, que o pagamento seja feito diretamente pelo sistema
alternativo, e com uma ootra parte importante: que seria também
obrigação do sis~maalternativo fazer uma apresentação todo mês,
para todos os profIssionais que atuam, de um demonstrativo do

que fizeram, do que foi pago, etc., porque hoje a maioria do siste
ma alternativo paga ao profissional através de uma conta bancária,
e ninguém sabe, a maioria dos médicos não sabem o que está ocor
rendo. Como é o hospital que manda a conta, então os médicos
vêm cobrar do hospital o que aconteceu com os honorários médi
cos: se foi o hospital que errou, se foi o hospital que não mandou.
Então, esse conflito entre médico e hospital por causa do paga
mento é um problema extremamente desgastante entre a adminis
tração do hospital e o corpo clínico.

Os médicos estão buscando formas para organizar o seu
corpo clínico, através de constituição de pessoa jurldica ou através
de cooperativas de corpo clínico. Não sei, é um problema a ser
discutido. Preocupa-nos essa forma de organização, mas, como ela
está incipiente, acho que não podemos ficar também alheios ao
que está ocorrendo na prática e como os médicos estão buscando
se organizar em relação aos convênios.

Outro problema, Sr. Presidente, que entendemos deva tam
bém constar da regulamentação e do sistema alternativo é uma ob
rigatoriedade de que as instituições hospitalares passem por um
processo de "acreditação", exatamente para que o usuário possa
saber o que ele está comprando e que tipo de serviço ele vai rece
ber. Então,é uma forma de "acreditação" ou "acreditamento" 
essa palavra é semanticamente discutida, mas, por terminologia, o
termo que foi traduzido é "acreditação". Esse processo de "acredi
tação" dos serviços hospitalares deveria ser um componente obri
gatório exatamente para que o usuário saiba por que está pagando
e que tipo de serviço vai receber. De modo que este seria um outro
ponto extremamente importante a ponderar.

Já abordamos, então, o problema do incentivo à pessoa juri
dica, à pessoa física, o fundo de solidariedade, a mutualidade, o
problema dos médicos, o problema dos incentivos fiscais. Final
mente, queremos aqui, ao terminar, citar quatro pontos que já fo
ram apresentados pela Federação Brasileira de Hospitais, quando
esse assunto foi discutido aqui na Câmara. É que "os planos alter
nativos devem abranger, possibilitar a universalidade do atendi
mento, com livre escolha de médicos, hospitais, ambulatórios,
clínicas, laboratórios, dentro de uma relação preestabelecida ou
uma livre escolha total pelo sistema de reembolso de despesas,
estabelecendo as referências e limites. A Federação Brasileira
dos Hospitais entende ser possível a criação de planos com as
sistência global, porém nunca como única opção, pois segura
mente o seu custo fará com que poucos possam comprá-los. Os
planos optativos, absolutamente válidos, necessitam de uma re
gulamentação e maiores esclarecimentos à população sobre os di
reitos, deveres e exclusões; daí a importância da parceria com o
setor público".

Finalmente, queremos propor, dentro da regulamentação,
que se criasse uma câmara técnica multiinstitucional, em que os
componentes do sistema teriam que permanentemente se entender
e conversar; médicos, prestadores de serviço, usuários e hospitais,
como parceiros, dentro de um processo em que tentamos viabilizar
o melhor atendimento com menor custo e proporcionando maior
satisfação.

Sr. Presidente, esses são os pontos, dentro da ótica da Fede
ração que deveriam merecer a observação desta Subcomissão no
sentido da regulamentação e da análise. Estamos permanentemen
te disposta a colaborar com esta Subcomissão, e estaremos à dis
posição de V. Ex"s para quaisquer outros esclarecimentos que
desejarem. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jonival Lucas) - Encerra
da a exposição, vamos passar ao debate, obedecendo sempre à or
dem de inscrição.

Passo a palavra à Deputada Ceci Cunha.
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A SRA. DEPurADA CECI CUNHA - Sr. Presidente, soo Porque uma pessoa que sabe que vai precisar de hemodiálise,
deveras interessada pelos problemas de saúde, e uma das minhas compraum plano e vai se beneficiar desse selViço a vida inteira.
preocupações é exatamente a regulamentação do sistema que con- Então sob o ponto de vista atuarial, é absolutamente impra
tribui para que a saúde no nosso Brasil ande. Digo, neste instante, ticável dannos cobertura a detenninadas doenças. Vou dar um
que ai de nós se neste último momento não tivéssemos o auxílio exemplo: psiquiatria. Não podemos fazer um plano de livre adesão
de muitas entidades que se colocaram á disposição do povo para que cubra a psiquiatria. A razão é 6bvia. Se o individuo tem um
proteger a sua saúde. Tenho experiência própria e o digo até citan- problema mental, ele já compra o plano paga 40 reais por mês e
do dados, se necessário, porque exerci a minha profISsão até janei- tem uma despesa mensal em tomo de 1.500 a 2.000 reais.
ro deste ano. Outro problema grande é a moléstia AIDS. Por quê? Porque

Discordo de muitos fatos apresentados aqui na reunião pas- o individuo faz o teste mv e, se der positivo, ele compra o plano
sada, e neste momento quero, em primeira mão, solicitar ao Presi- de saúde.
dente da Comissão que me dê o direito de participar da reunião. Então esses problemas de doenças renais, que vão exigir a
Eu não estava presente à sessão em que foi aberta esta Comissão e hemodiálise problemas de AIDS e problemas de psiquiatria real
perdi a oportunidade de oficialmente dela participar como mem- mente são extremamente diffceis para cobertura num plano de li
bro. Peço ao Presidente que estude uma fonna de me colocar na vre adesão.
Comissão. Nesse aspecto, tenho visto uma quantidade muito grande de

Em segundo lugar, quero dizer que tenho muita preocupa- hospitais, particularmente Santas Casas do interior do Brasil, que
ção com o sistema de saúde brasileiro. Naturalmente, quero contri- estão lançando seus planos. E são iguais aos planos de assistência
buir como Deputada. neste instante, temos inúmeros problemas, e médica, com as mesmas restrições. Então o senhor, como repre
até muito sérios, como os temos hoje com a Fundação Nacional de sentante dos hospitais, como olha esse aspecto? Há alguma solu
Saúde, que precisa ser regulamentada. Os médicos, veterinários e ção para esses problemas que, no momento estão atingindo
odont6logos estão em pânico. Acredito que esta Comissão irá con- também os hospitais?
tribuir neste sentido para que os diversos planos de saúde que O SR. CARLOS EDUARDO FERREIRA - Nobre Deputa
abrangem este Pais tenham a contribuição desta Casa de forma di- do, entendo que, dentro da nossa visão, o relacionamento do siste
reta, pensada, e que tudo fique regulamentado para o bem-estar da ma alternativo com os hospitais é produtivo. Acho porém, que ele
nossa comunidade. pode ser bastante aperfeiçoado.

Quero s6 apresentar esse posicionamento e solicitar a minha Então, estou tentando exatamente ver a realidade. Os hospi-
permanência defmitiva na Comissão. Muito obrigada. tais que viviam na dependência do Governo quando começou a

O SR. PRESIDENIE (Dep.1tado Jonival Lucas) - Sem dú- aparecer o sistema alternativo, viram nele a possibilidade de me-
vida, Deputada. lhorar um pouco as suas receitas, e tentaram naquele primeiro mo-

Vamos ouvir a palavra agora do Dep.1tado Ayres da Cunha. mento fazer com que a maior parte dos seus recursos pudessem ser
O SR. DEPurADO AYRES DA CUNHA - Sr. Presidente, do sistema alternativo.

s6 quero lamentar a ausência dos representantes da Abramg e da A 16gica do sistema alternativo - e é por isso que eStamos
Fenaseg, porque desta maneira esvazia muito o debate e as infor- propondo essa parceria entre os prestadores de selViço em todo o
mações que poderiamos obter aqui. Lamento profundamente, por- mundo e o sistema alternativo - é que ele tem custo e repassa esse
que ontem vim no avião e o avião estava vazio. Então, não vejo custo para alguém. Então, não adianta ele abSOlVer s60 meu custo
razão por que não havia passagem para Brasília. Então, deixo aqui e não poder repassar para quem o sustenta. Então tem que haver
o meu protesto pelo descaso dessas entidades em não mandarem um jogo de pennanente negociação.
os seus representantes. Portanto, o problema de os hospitais naquele primeiro mo-

Em relação ao que foi dito pelo Dr. Carlos Eduardo Ferrei- mento quererem fazer uma tabela foi uma fonna exatamente de se
ra, temos sentido - eu faço parte do setor; talvez ninguém desco- proteger, não uma forma de fazer cartelização.
nheça isso - que grande parte dos hospitais, principalmente os das E hoje a visão do problema não é mais da concepção da ta
capitais, hoje, mantém um relacionamento bom com os préstado- bela, e sim, uma lista referencial de preços que possa defmir qual
res de selViços, e grande parte desses hospitais hoje vivem dos o valor minimo de modo a assegurar uma prestação adequada e
prestadores de selViços. não em teImOS de valores.

Lamentamos que nessas capitais houve uma cartelização
por parte dos hospitais. Eles estabeleceram preços tabelas únicas, e Fomos profundamente criticados dentro das nossas associa-
isso está impedindo a concorrência. ções e federações por confecções de tabela, porque havia hospitais

Por outro lado estive agora em Miami, vendo a assistência que achavam que as tabelas eram baixas, e não queriam usar a ta
médica a possibilidade de atendimento naquela cidade nos Estados bela das entidades.
Unidos, e obselVamos uma coisa interessante. O hospital faz um Então, também tivemos criticas profundas em relação a ta
seguro para atender os associados. Então para todo associado que bela. O problema dessa lista referencial de preço é um processo
tem uma despesa acima de um determinado valor, o próprio hospi- que deve ser permanentemente negociada entre as partes e não um
tal faz o seguro. A solidariedade existe também entre os prestado- instrumento de conflito.
res de selViço. Em relação aó problema da alta complexidade, entendemos

Então esse sistema alternativo que inclui os prestadores de que tem que haver a parceria entre o Governo e o sistema alterna
serviço, seria interessante que incluisse também uma solidariedade tivo. Eles devem se comunicar, no sentido de resolver esses pro
entre os hospitais porque hoje temos tido contas que chegam a blemas, para que também o sistema alternativo não fique
500, 600 mil reais. Realmente, são valores excessivos. vulnerável. Eu compro um plano de saúde e na hora do gasto

Por ootro lado temos discutido muito a cobertura de deter- maior não tenho condições e jogo o problema para o Governo•.
minadas moléstias. Uma das mais dramáticas que encontramos é a Como a sociedade vai dar condições ao Governo de resolver esse
hemodiálise. Não conseguimos, até agora montar um sistema que proble~? Isso é problema de todos n6s. Temos que descobrir
pudesse cobrir a hemodiálise num plano de livre adesão. Por que? essa situação e não deixar o doente marginalizado. .
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O problema da psiquiatria tem dois momentos. Entendo que
o paciente agudo poderia ser objeto de cobertura do plano, porque
a permanência hoje, num hospital de psiquiatria, de um paciente
agudo não supera quinze a vinte dias. Já o problema do doente
crônico cai exatamente dentro da alta complexidade.

Quanto a sermos parceiros permanentes, como V. Ex" men
cionou, não podemos funcionar - nós, hospitais - como simples
repassadores de custos de tudo o que compramos. Então, temos
que sentar a uma mesa de negociação para ver quem vende remé
dio para hospital, quem vende protese, quem compra, quem presta
serviços, para definirmos a regra do jogo.

Ficam os hospitais profundamente vulneráveis em relação
ao sistema alternativo, quando o sistema apresenta um hospital
qUe cobra por uma luva um preço, e no mesmo mês outro hospital
cobra pela mesma luva, do mesmo fabricante, outro preço, alegan
do que a comprou em datas diferentes. Acho que temos assuntos
extremamente importantes que não estão sendo discutidos, porque
cada estrutura de sistema alternativo tende a negociar isoladamen
te com cada hospital e não como segmento representativo. Acho
que nós todos sairemos ganhando se isso ocorrer de maneira dife
rente. Vai sexp.pre haver um entendimento pessoal ou individual
com cada prestador de serviço, porque não vamos ter condição de
impor tabela para ninguém. mas as condutas podemos discutí-las
conjuntamente.

Quanto a esse problema do resseguro, que V. Ex" abordou,
em que o proprio hospital faz o resseguro do paciente que ultra
passe determinados parâmetros, desconheço esse fato e até depois
poderemos conversar para ver como isso poderia ocorrer dentro da
realidade brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jonival Lucas) - Vamos
ouvir agora o Deputado Ursicino Queiroz.

O SR. DEPUTADO URSICINO QUEIROZ - Sr. Presiden
te, Sr. Palestrante, S~s e Srs. Deputados, na verdade, ao longo da
caminhada dessa Subcomissão, parece-me que algumas coisas tem
que ficar perfeitamente definidas.

Primeiro, que em nenhum momento o passionalismo poderá
nortear as nossas ações na tomada de decisões. Acho que toda lei,
regulamentação ou o que seja, que cavalgue emoções intensas ten
de a ser de péssima qualidade. E temos isso ao longo da caminha
da de' nosso País e de outros países.

Acho que devem ficar perfeitamente estabelecidos alguns
pontos essenciais. A obrigação de prover a saúde do cidadão e do
Governo.

Então, em primeiro lugar, parece-me que a grande discus
são levantada nacionalmente e a das fontes de fmanciamento dos
serviços de saúde.

Segundo ponto: sendo constitucional, e um ditado irrenun
ciável do cidadão o seu direito a saúde provida pelo Estado. É evi
delite que se planos de saúde ou seguros de saúde têm de se
comportar como planos alternativos e de escolha livre pelo cida
dão, não premido pela ineficiência estúpida do serviço público.

Parece-nos que os planos de saúde os seguros de saúde, ao
invés de serem uma opção complementar do cidadão brasileiro,
passaram a ser uma verdadeira tentativa de seguro de vida, e, evi
dentemente, pesando de uma maneira dramática no orçamento das
famílias. Isso tem gerado uma deformação na minha visão, muito
intensa, importante e nefasta na venda desses planos de saúde. Es
sas famílias desassistidas se apegam a planos absolutamente ab
surdos, que nada oferecem, a preços aparentemente módicos e
que, no momento da necessidade, não lhes darão aquilo que dese
jam.

Quando se fala em incentivos, eu não entendi muito bem a
sua colocação, porque, pessoalmente, eu acho que os incentivos

que têm sido colocados nas leis brasileiras, para aqueles que fazem
despesa com médicos particulares. para aqueles que optam por sis
temas particulares de educação, na minha visão, são excrescências
legais. Toda a comunidade vai custear, com essa isenção fiscal,
saúde de melhor JiÍvel prestada a uma classe já privilegiada.

Então, eu imagino que o Governo não deva dar nenhum in
centivo aos planos de saúde ou àqueles que fizerem planos de saú
de. No momento em que se fala em um instituto de resseguro ou
algo que tal, parece-me que isso tornaria a feição de uma carteliza
ção dos prestadores de serviços. Eu sempre enxergo essas coisas
com muita preocupação. Eu imagino que nós deveríamos colocar
algumas coisas fundamentais nessas discussões. Primeiro, que as
entidades hospitalares de serviço público, de saúde públicas, os
hospitais particulares enfun, têm de se associar, para sua propria
sobrevivência, num esforço maior para melhorar a saúde pública
neste País. Em segundo lugar, eu não posso imaginar, no nosso
País, no nosso Brasil, normas que vijam da mesma maneira de

. norte a sul. Se os planos de saúde, os seguros de sáude, são: hoje, a
grande fonte de .receita de hospitais particulares ou ftlantrópicos,
coloque-se uma vírgula e afirme-se: no Sul e 'Sudeste. Nós temos
cerca de 33 milhões de participantes desses planos de seguro de
saúde no País, mas, na verdade, 80 a 90% dos participantes se lo
calizam no Sul e Sudeste. É evidente que no Nordeste, no Norte e
no Centro-Oeste isso não existe. Os hospitais particulares vivem.
exclusivamente, do único plano de saúde do Nordeste que é o
SUS. E nós estamos tendo o costume de imaginar um homem bra
sileiro ou uma média do homem brasileiro que não existe. Nós te
mos 6% de lares ligados a saneamento público, a saneamento
básico, no Nordeste, e 68% no Sul. Morrem 26 crianças, no pri
meiro ano de vida, no Sul e Sudeste; morrem 90, no Nordeste.

Então, com esta regulamentação, eu não sei, realmente, por
onde enveredaúamos, mas acho que temos de discutir, em cada
momento, dois Brasis que existem: um Brasil de Primeiro Mundo,
no Sul, e um Brasil de Terceiro Mundo, que está aí e que é uma
chaga dolorosa para este País. E não podemos continuar achando
que, se resolvermos os planos de saúde no Sul, estamos resolven
do a saúde do Brasil. Estamos resolvendo nada. Estamos resolven
do a do Sul, aumentando o fosso imoral que separa o Nordeste do
Sul. Eu não quero ser regionalista, mas não posso eximir da res
ponsabilidade daqueles que votaram em mim, lá no Nordeste, pois
também sou um participante deste drama. Era o que tinha a dizer,
até para tirar de mim mesmo esse passionalismo de nordestino so
fredor.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jonival Lucas) - Muito
obrigado, Deputado.

Concedo a palavra ao Dr. Carlos Eduardo, que passará a
responder ao Deputado Ursicino as questões dos incentivos.

O SR. CARLOS EDUARDO FERREIRA - Nobre Deputa
do, V. Ex" colocou as questões de forma bastante clara para poder
mos discutir. Por isso é que estamos buscando a reordenação e a
organização.

O nosso País e fundamentalmente, o setor saúde atravessa
ram uma fase, nestes últimos 10 a 15 anos, em que realmente toda
a regulamentação e a ação do setor saúde vinham de Brasília, sen
do iguais para o Brasil inteiro. Foi uma luta da Federação Brasilei
ra de Hospitais tentar implementar, durante esta situação, o que
chamávamos de área nacional, exatamente porque uma diária, ou
determinada taxas, tem que contemplar o hospital, independente
de ele estar no Norte ou no Sul, porque os gastos são OS mesmos. ...

O País viveu esse período todo de acordo com a lógica de
que isto tudo vinha daqui. Agora, com a Constituição e com a re
gra do jogo, estamos tentando implementar outra lógica, ou seja, a
lógica da descentralização. Nesta descentralização irão aparecer,
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evidentemente, os "Brasis". Essa situação vai ter que ser realmente
rediscutida e repensada para se saber como as coisas vão se orga
nizar. É exatamente devido à sociedade estar mais estruturada em
determinadas regiões do Brasil que, a partir do momento em que
lhe seja dada alguma fonna de incentivo, passa a ser menos obri
gação do Governo sustentar aquela região para destinar recursos
para os pólos menos desenvolvidos. Acho que nós podemos esta
belecer essa correlação entre as regiões, tentando tirar a obrigato
riedade do Governo nos locais onde a sociedade pode roscar
solucionar suas questões; tentar, onde existem menos recursos e
onde as organizações estão menos definidas, fazer com que os re
cursos possam ser implementados naquela região.

A forma de incentivo que nós imaginamos é exatamente o
que já ocorreu, há 15,20 anos, dentro da pr6pria Previdência So
cial, em que a empresa tinha um desconto da sua contribuição para
garantir a assistência médica do trabalhador e de sua família, en
quanto desempregado, desobrigando o Governo desta assistência.
Só que esse processo, por falta de regulamentação, sofreu distor
ções e acabou ficando inviablizado, não porque não funcionava ou
porque não era bom, mas porque houve distorções. Poderemos
discutir as distorções ocorridas para regulamentá-las. Esta é a pro
posição do incentivo, no propósito de desonerar o Estado desta
amplitude e desta.universalização. O conceito de universalização,
ninguém é contra ele, pois é um direito de cidadania. O que real
mente teremos de discutir é o limite da gratuidade de serviços que
o Estado vai proporcionar e a minha parcela como cidadão.

Portanto, os "Brasis" estão aparecendo exatamente em fim
ção da descentralização, e a sua regulamentação tem aue levar isso
em consideração.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jonival Lucas) - Muito
obrigado, Dr. Carlos Eduardo.

Concedo a palavra ao Deputado Amon Bezerra.
O SR. DEPUTADO ARNON BEZERRA - Sr. Presidente,

Sr"s e Srs. Deputados, membros da Mesa, gostaria de manifestar
nossa preocupação, justamente como há pouco abordou o Deputa
do Ayres da Cunha, no sentido de que temos patologias de ~to
custo que deveriam ser uma preocupação constante para a popula
ção ou usuários desses planos e também por parte dos grupos de
seguros.

Como existe a carência, entendo que poderiam ser realiza
dos, para determinadas patologias, exames laboratoriais que pode
riam detectar certas patologias, como é o caso da pr6pria
insuficiência renal ou da AIDS, porque, ao longo da nossa vida,
pagamos o seguro-saúde e, em detenninados momentos, essas
doenças podem aparecer. É de fundamental importância que se te
nha essa preocupação para resolver um problema grave. Aliado a
isso, temos uma popllação que se encontra à mercê das mais va
riadas patologias crônicas que vêm penalizando principalmente as
pessoas que buscam esse recurso da assistência médica para obte
rem ó tratamento necessário. Existem pessoas que s6 vão em ros
ca primeiro do socorro - é verdade. Mas temos de ter a
preocupação com as pessoas que fazem seguro, pagando-o ao lon
go da vida, e em determinados momentos para os filhos ou para o
pr6prio segurado principal isto venha a acontecer.

Gostaria de me associar à posição do Depltado Ursicino
Queiroz, que, sem dúvida alguma, demonstra um conhecimento
profundo a respeito do que existe em relação aos dois "Brasis".
Temos de encontrar soluções, porque sempre que se temuma crise
na saúde a culpa é dos hospitais pelas irregularidades e pelas frau
des. No entanto, fraude maior é pagar o que hoje o SUS paga. Não
se pode conceber uma consulta médica em tomo de 2 reais. Essa é
uma fraude que está aí todos os dias, batendo à porta de cada um,
submetendo a população a uma humilhação e principalmente os

médicos. Não sou dono de hospital, mas bem que gostaria de ser
não tenho nada contra eles. Acho que eles são responsabilizados
por uma saúde que deveria ser a responsabilidade maior do Esta
do.

Portanto, parabéns ao Depltado Ursicino. Acho que temos
de estar envolvidos nesta luta como uma questão urgente. Muito
obrigado.

O SR. CARLOS EDUARDO FERREIRA - Só reiterando o
que já dissemos, acho que este é um desafio que temos de buscar:
como fazer essa parceria entre sistema alternativo e Governo, a
fim de buscar soluções para esses problemas de atendimento, que
são a alta complexidade, o problema renal crônico, o paciente neu
rológico, ou o paralítico. Nós, como sociedade, temos de roscar
solução para isso. Não adianta querer ficar isento disso. Podemos
viabilizar da maneira mais ágil e barata o atendimento assistencial
e de recuperação, e, como sociedade, vamos participar dessas si
tuações mais complexas.

Agradeço a V. Ex· a manifestação que fez em relação ao
problema da dramaticidade que o setor hospitalar está vivendo
hoje em relação à remuneração que recebe do Sistema Único de
Saúde. Pessoalmente, não vejo solução a curto prazo. Acho que, se
realmente não acontecer algum milagre, o que se deve esperar para
o setor hospitalar e notadamente para o Nordeste realmente será
uma catástrofe, e o Brasil demorará a se recuperar.. •

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jonival Lucas) - Concedo
a palavra ao Relator, Deputado Iberê Ferreira.

O SR. DEPUTADO IBERÊ FERREIRA - Sr. Presidente,
quando o Dr. Carlos Eduardo Ferreira inicou a sua exposição, que
foi muito útil e importante para todos nós, ele falou da profunda
conf1llIlça que tinha de que, desta vez, o sistema alternativo de saú
de fosse regulamentado. Quero dizer - e o faço, tenho certeza, em
nome do Presidente e em nome dos que fazem parte desta Comis
são - que nós haveremos de honrar a conf1llIlça e esperança de V.
S·, como também de milhares brasileiros, de que esta Comissão
realmente regulamente esse sistema alternativo de saúde, dimi
nuindo assim esse pesadelo que tantos brasileiros têm tido com
problemas em relação a este sistema de saúde.

A exposição de V. S· trouxe, sem dúvida alguma, algumas
contribuições que vão ser extremamente úteis no momento em que
estivennos preparando o relatório. Uma delas - quero registrar 
foi a idéia de se pensar na possibilidade de se fazer um resseguro,
um fundo mútuo para aqueles casos que extrapolarem e não pude
rem ser cobertos pelos planos de saúde. Juntamente com outra in
formação que nos foi dada pelo Deputado Ayres da Cunha, com
relação ao pagamento também de um seguro aos pacientes que
chegam aos hospitais, isso é importante para que possamos deba
ter e, dentro do possível, minimizar essa situação em que vivemos
hoje, em que vive a popllação brasileira.

Quero concordar com as palavras do Depltado Ursicino, di
zendo a ele que realmente a regulamentação desses planos alterna
tivos atingem o Sul e o Centro-Sul, mas hoje também atingem
sobretudo as Capitais do Nordeste. Eles ainda não chegaram ao in
teiror, mas às Capitais os plano de seguro já chegaram. Em todas
elas temos encontrado dificuldades. Quero comunicar à Presidên
cia que tenho recebido depoimentos, através de cartas, de quase
todos os lugares, sobrewdo do Nordeste, de pessoas com proble
mas, reclamações, etc.

Quando digo que tenho recebido cartas, reclamações, isso
não significa dizer que s6 existam reclamações. Tenho dito sempre
que nosso objetivo é de fazer um trabalho sério para regulamentar
essa atividade e evitar essa enonne quantidade de srenúncias. Não
estamos querendo regulamentar para engessar ou destruir os pla
nos de saúde. Temos absoluta cosnciência de que é preciso regula-
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mentá-Ios para que o atendimento possa dar melhor resultado aos
pacientes.

Ao final, queremos perguntar ao Dr. Carlos Eduardo se na
Fedemção dos Hospitais já houve alguma denóncia de hospitais
pelo Bmsil de que os planos de saúde estão às vezes querendo im
por determinadas tabelas de preço, sobretudo em Estados onde
existe maior número de hospitais, onde os planos de saúde se reú
nem para tentar impor uma tabela que muitas vezes é abaixo da
própria possibilidade que têm os hospitais de oferecer seus servi
ços.

Quero saber também sua opinião a respeito da possibilidade
de reembolso dos hospitais que são filiados ao SUS e também
atendem clientes do sisetma alternativo de saúde. Na medida em
que hospitais pagos pelo SUS atenderem clientes do sistema alter
nativo, o que V. S· acha? Seria posl>ivel o reembolso ao SUS dessa
despesa?

O SR. CARLOS EDUARDO FERREIRA - Voo começar
respondendo à última pergunta.

Nonnalmente, os hospitais, que atendem pacientes do siste
ma alternativo cobmm do sistema alternativo; eles não cobmm do
sistema alternativo e do SUS. Ou cobmm de um ou do outro. Den
tro da rede privada ou cohmm do sistema alternativo ou do sistema
páblico. O hospital páblico, na minha visão, deve cobmr do pa
ciente, que deve ser internado.

Semana passada, tivemos um simpósio da OPAS, com a
participação de representantes de mais de quinze países da Améri
ca Latina. Nos principais países. Isso já está ocorrendo. No Chile,
por exemplo, o hospital público cobm daquele paciente que pode
pagar. Só que, para que ocorm isso no Brasil, vamos ter que rever
a Constituição e a lei, que no momento, asseguram a gmtuidade
dos serviços páblicos. O art. 45 da Lei n° 8.080 assegura a gratui
dade no serviço páblico. Acho que isso tem que ocorrer, tem que
haver a cobmnça no sistema público, mas a lei tem que ser revista.
O hospital páblico não pode viver pennanentemente de orçamento
ou das dificuldades dos orçamentos fedemI, estadual e municipal e
sem possibilidade de outras receitas que vão realmente implemen
tar as suas ações.

Quanto ao problema da tabela, num primeiro momento,
houve o ímpeto de os hospitais implementarem uma tabela, e os
sistemas alternativos ficaram assustados com a aglutinação dos
hospitais em relação à tabela, como se aquilo fosse uma carteli
zação no sentido de se impor um preço que não poderiam re
passar. A lógica que o sistema alternativo buscou dentro disso
foi tentar negociar com hospitais isoladamente, para fugir da
quela, e isso trouxe conflitos e problemas, principalmente em
relação aos hospitais do interior, que eram menos protegidos,
estavam menos distantes das entidades e tentavam pagar um valor
menor.

Quanto ao problema da alegação da cartelização, o que te
mos pensado em relação ao problema da tabela é uma lista refer
encial de preços, exatamente no sentido de proteger tanto o
sistema quanto o usuário. É como, hoje, o próprio DNER, quando
faz uína licitação, sabe o preço médio de um quilômetro rodado e
não vai contratar uma empresa que está oferecendo um valor mui
to abaixo, porque sabe que não vai dar conta de fazer aquilo.

Então, queremos tentar, realmente, estabelecer uma referên
cia de preços em relação ao procedimento, ao tratamento, para sa
ber que quem oferecer um atendimento abaixo daquele valor não
vai ater condições de prestar o serviço, está sonegando uma forma
de assistência ou alguma coisa ao paciente.

Entendemos válida a lista referencial de preços e a impor:
t!ncia de estannos discutindo isso pennanentemente, no sentido de
buscar baixo custo, eficiência, produtividade e qualidade.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Euler Ribeiro) - Com a
palavra a Deputada Laura Carneiro.

A SRA. DEPUTADO LAURA CARNEIRO - Dr. Carlos
Eduardo, a pàrtir das respostas de V. S· ao nobre Relator, gostaria
de fazer apenas duas perguntas: primeiro, na sua opinião quem de
veria fixar os valores dessa lista?

Que departamento, de que Ministério, que setor do Governo
poderia ser o gestor para fIXar esses valores?

Segunda pergunta: V. S· por acaso tem informação de que
ou cooperativas ou empresas de medicina de grupo ou mesmo se
guradoras mantêm convênios duplos, ou seja, o mesmo hospital 00

o mesmo médico é pago pelo SUS no valor per capita de 2 ou 2,5
e ainda pelo plano de saúde?

O SR. CARLOS EDUARDO FERREIRA - Em relação ao
problema de quem vai estabelecer a lista de preços, o que propo
mos aqui, para estudo da Comissão, é a criação de uma câmara se
torial interinstitucional, onde os problemas fossem discutidos e
debatidos. Os hospitais têm que apresentar custos, os médicos têm
que apresentar valores; para discutir com os produtores de medica
mentos, têm que apresentar seus custos. Como' a lógica do Brasil
está mudando em termos de desindexação e de livre negociação,
vamos ter que ~ntar e, permanentemente, discutir isso. Antes es
távamos com a nossa cultura de indexação. Indexa tudo, aumenta
xis por cento ao mês. Então, temos que criar uma nova cultura. Se
essa câmara interinstitucional vai estar ligada ao Ministério da
Saúde ou ao Ministério da Indústria e Comércio, essa é uma ques
tão que esta Comissão vai decidir. Mas acho que ela tem que exis
tir como um fÓlUm de entendimento.

Embora seja médico, vou dizer que a nossa entidade médica
se recusa terminantemente a participar dessas rodadas de negocia
ção. Mas acho que ela, também, vai ter que sentar e participar
desse entendimento.

Quanto ao problema de o hospital cobrar do convênio e do
SUS, se isso ocorre, é uma ilegalidade e uma ilegitimidade. Quem
tem conhecimento disso tem que tomar providências. Se o usuário
tem um plano alternativo, é cobmdo o plano alternativo. Se não
tem, cobra do SUS ou não cobra, 00 não atende, são dados ootros
desdobramentos. Se realmente essa duplicidade de cobrança ocor
re, ela é irregular.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Euler Ribeiro) - Concedo
a palavra ao Deputado Cipriano Correia.

O SR. DEPUTADO CIPRIANO CORREIA - Sr. Presiden
te, gostaria de fazer alguns comentários, porque dirijo um hospital
há vinte anos e tenho algumas infonnações aqui que são completa
mente inversas da minha experiência. Por exemplo, nessa questão
das tabelas, que o Dr. Carlos Eduardo Feneira expôs, existe uma
diferença fundamental entre a tabela do SUS e a tabela dos convê
nios. A tabela do SUS é fIXa. É o doente que vai para o hospital
com uma pneumonia, e o pagamento é de dez centavos. Tanto faz
ele gastar cinqüenta como um, o hospital recebe dez centavos. Já
no convênio existe a parte fIXa, que são as taxas, e a parte variável,
que é o que o doente usa. Portanto, é completamente diferente. E
as tabelas são detemúnadas pela Associação dos Hospitais junto
aos Estados. Então, na Associação dos Hospitais, no meu caso, do
Rio Grande do Norte, existe uma tabela onde se cobram as taxas,
já previamente acertadas com os convênios e a parte variável, que
é o custo, sendo cobrado o que o doente usa. Portanto, é completa
mente diferente das informações que estão sendo dadas aqui, na
minha opinião.

Outra observação que gostaria de fazer é que, por exemplo,
o Depltado Ursicino Queiroz disse que o percentual de atendi
mento hoje dos convênios praticamente não existe no Nordeste.
Pelo contrário, o Depltado Iberê Feneira quase que rebateu com
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toda competência, porque, por exemplo, na minha Capital, hoje,
praticamente há dois hospitais apenas atendendo do SUS. Oitenta
por cento, hoje, da vida dos hospitais em Natal é decorrente de
convênios, e é uma das Capitais mais pobres do Pais. Portanto, a
inf<rmação é completamente inversa. Já no interior não existem
hospitais. Realmente, o povo não é atendido, o povo é jogado. O
povo não tem atendimento médico.

Acredito que precisamos regulamentar a situação dos pla
nos de saúde, no sentido de organizar mais, esclarecer o atendi
mento. Mas precisamos, antes, cuidar do Sistema Único de Saúde.
Esse é que está matando o povo. Esse é que o hospitais não agiien
tam mais. Não adianta. Os hospitais privados são acusados de
fraude, etc, - sei que existe fraude, mas os hospitais que trabalham
sério 'não podem continuar com essa tabela mise~vel, que não dá
nem para dar banho no doente durante o dia. E uma vergonha.
Creio que deveIÍamos considerar também essa questão, porque
isSo decorre de vários anos e piora a cada dia. Agora, com a muni
cipalização - o Deputado Iberê FerreÍIa é testemunha - entrega
ram a responsabilidade à Prefeitura da Natal. Piorou 80%. Os
doentes} se já eram mal atendidos, agora estão pessimamente aten
didos. E disso que precisamos cuidar, dessa municipalização, que
está sendo, na maioria dos casos, eleitoreira. Os Prefeitos querem
pegar o dinheiro para botar no bolso, e o atendimento, que estava
sendo de 90%, está sendo reduzido para 10%. Precisamos ter cui
dado com isso.

Outra questão é a dos hospitais privados. Acredito que eles
não têm muita queixa dos planos de saúde. Na realidade, quem
tem suas queixas dos planos de saúde são os segurados dos planos.
Os hospitais áceitam. Se muitos aceitam a tabela do SUS, imagine
a dos convênios. O SUS atrasa noventa dias; os convênios, prati
camente todos, pagam em dia. Creio que é preciso regulamentar
com relação ao esclarecimento, ao atendimento daqueles que estão
procurando planos de saúde. E, não tenho dúvida nenhuma, pelo
correr da cam.Jagem, daqui a dois anos ou mais, os planos de saú
de tomarão conta da medicina no País, porque não há alternativa.
O Governo não se incomoda, o Governo não se está incomodando
com o pobre, com o homem do interior; este está fadado a morrer.
No Rio Grande do Norte existe apenas um hospital especializado
em traumatologia que atende os pacientes do SUS. Se deixar, não
tem &lendimento, porque não há outro hospital, e ninguém sabe
para onde vai. O Deputado Aires da Cunha, quando eu cheguei,
disse muito bem: a responsabilidade da saúde do povo não é dos
planos de saúde; e um dever do Estado e um direito do cidadão.
Portanto, os planos de saúde, todo o mundo sabe, não são para dar
prejuízo. Esses planos de saúde não podem incluir casos de AIDS,
doenças degenerativas de um modo geral, doenças renais, que são
de alto custo. Quem tem de bancar tudo isso é o Governo, porque
esse é um percentual muito pequeno dentro da assistência médica
nacional.

Eram essas as observações que eu gostaria de fazer.
O SR. CARLOS EDUARDO FERREIRA - Nobre Deputa

do em relação ao problema das tabelas, estou de l'leno acordo.
Penso que não há nenhuma divergência. O Sistema Unico de Saú
de remunera o procedimento. Requer um valor global e remunera
o procedimento - pneumonia, Parkinson, etc., independentemente
do valor do tratamento. O sistema alternativo remunera por presta
ções de serviço - tantas diárias, tantos dias de pennanência do pa
ciente no hospital, paga medicamentos, diárias e taxas no caso de
ter havido ou não algum procedimento cinírgico ou obstétrico, ou
algum outro procedimento de que o paciente tenha necessitado.
Realmente, são dois processos de remuneração totalmente distin
tos. Penso que, dentro do processo de remuneração, estamos ten
tando implementar o sistema dentro da lógica da parceria, como

podemos baixar os custos para o usuário, o que interessa a todos.
Não estamos muito acostumados a isso e o hospital também tem
de aprender. Portanto, o problema da tabela é absolutamente dife
rente; é permanente e dinâmica; já existem sistemas alternativos
estudando o procedimento. Vai ser permanentemente dinâmica,
por isso têm de ser sempre discutida.

Quanto ao problema que V. Ex- citou - penso que foi im
portante a citação de V. Ex- - no sentido de mostrar que Natal,
hoje, s6 tem dois hospitais atendendo ao SUS, é exatamente esta a
importância da organização do sistema alternativo. Hoje, talvez o
próprio sistema alternativo saiba quantas pessoas são atendidas, o
que fatura ou não, mas não existem um acompanhamento do que
ocorre dentro do sistema alternativo. Sabemos por infonnação do
próprio sistema alternativo, que existem 30 ou 35 milhões de bra
sileiros que estão acobertados. Mas o Governo não tem nenhuma
informação a respeito disso não sabe qual é a demanda desse ser
viço.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Não temos
dados legitimos do que é nosso, Dr. Carlos, imagine do que o dos
outros!

O SR. CARLOS EDUARDO FERREIRA - Portanto, te
mos de criar essa organização, de ooscar todas essas situações,
para ver como vamos resolver os problemas regionalmente, já que
em âmbito nacional é difícil resolver de uma s6 vez, o problema
do País inteiro. Temos de deixar muito clara a necessidade da
coordenação e da organização do sistema para sabennos exata
mente o que nela existe.

Quanto ao esforço, endosso, em gênero, número e grau, o
que V. Ex. disse. Não tenho nada a discordar. Realmente, a situa
ção é profundamente dramática. Não vejo, pessoalmente, possibi
lidade de saída a curto prazo. Os prestadores de serviço, os
hospitais que estiverem enxergando essa realidade têm mais é que
fechar ou sair do SUS, porque vão se endividar ou ainda vão aca
bar queimando o resto do patrimônio, para não resolver nada, e a
sociedade vai pagarum preço muito alto.

Quanto ao problema da tabela a que V. Ex- se referiu, os
hospitais estão se entendendo muito bem, mas esse aperfeiçoa
mento tem de melhorar. Houve, num determinado momento, um
conflito, porque prestadores ou compradores de serviços entraram
com ações contra associações de hospitais, dizendo que a tabela
era cartelização. Criou-seum problema de conflito, principalmente
em São Paulo e em Sergipe onde tivemos duas ações de compra
dores de serviços contra associações de hospitais, e foi isso que
trouxe problemas e dificuldades no entendimento em relação às ta
belas; mas creio que, sentando à mesa, superaremos tudo isso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Euler Ribeiro) - Com a
palavra o Dep.1tado Iberê FerreÍIa.

O SR. DEPUTADO mERÊ FERREIRA - Sr. Presidente,
quero registrar, aqui, as palavras do Deputado Cipriano Correia,
que é um homem prático, experiente nesse ramo, nessa atividade,
mas dizer duas coisas. Em primeiro lugar, ele tem razão; o assunto
SUS deve ser debatido, a tabela deve ser modificada, etc. S6 que,
aqui, esta Subcomissão é específica para regulamentar os planos
de saúde. Não significa dizer que achamos que as outras coisas es
tão resolvidas; não. Isso deverá continuar sendo debatido. Em se
gundo lugar, quero dizer que também temos absoluta consciência
de que as empresas alternativas de saúde têm como objetivo fmal
o lucro. Mas queremos regulamentar para que esse lucro preserve
algo que é fundamental, chamado ética.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Euler Ribeiro) - Com a
palavra o Dep.1tado Cipriano Correia.

O SR. DEPUTADO ClPRlANO CORREIA - Quero ape
nas dizer ao Dep.1tado Iberê que, realmente, a minha observação
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não foi sobre a desnecessidade desta Subcomissão, tanto que faço
parte dela, com muita honra.

Porém, na realidade, o que nos preocupa, também, é que
essa massa, atendida pelos planos de saúde, continuará sendo
atendida, e esse número aumentará. Mas não podemos deixar de
nos preocupar é com a grande massa, pois, à medida que os planos
de saúde avançam, ela vai perdendo, porque os hospitais, assim
que tivérem autonomia fInanceira, que estiverem prestando servi
ços aos planos de saúde, não vão mais atender aos SUS; quem vai
pagar é o pobre, do nosso interior, que conhecemos muito bem.

Portanto, em momento algum quis desconsiderar a grande
providência desta Subcomissão de regulamentar os planos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Euler Ribeiro) - Com a
palavra a Deputada Laura Carneiro.

O SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presiden
te, teria uma sugestão. Como esta Subcomissão sabe, estou rela
tando essa mesma matéria na Comissão de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias. Vou chamá-lo de relat6
rio prévio, até porque acho que não s6 deve passar pela Comissão
de Defesa do Consumidor, mas também por esta Subcomissão,
na medida em que dela sou memoco. Acho que, além desse relat6
rio - que espero esteja concluído ao final desta semana e o envia
rei a todos os memocos -, sugeriria que, a partir da explanação do
Depltado Cipriano Correia, pudéssemos, também, fazer uma reu
nião conjunta desta Subco~são com a Subcomissão que trata da
questão do SUS.

O Deputado Cipriano só quis - pelo menos foi o que enten
di da sua explanação - alertar a todos nós sobre a dificuldade que
o SUS enfrenta, hoje. De alguma maneira, a regulamentação dos
planos de saúde pode influir nessa derrocada do SUS, o que não é
vontade de nenhum de n6s.

Acho que talvez fosse interessante que V. Ex" convocasse
uma reunião conjunta das duas Subcomissões para que n6s, Parla
mentares preocupados com essa área, pudéssemos discutir a maté
ria, independentemente do relatório da Comissão de Defesa
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Euler Ribeiro) - Muito
bem, Deputada Laura. Vamos avaliar isso e, no momento exato,
participaremos aos componentes da Subcomissão e ao Plenário a
decisão.

Tenho uma palavrinha em função de uma solicitação feita
pela Deputada Ceci Cunha. O seu Partido tem, ainda, uma vaga
nesta Subcomissão, pela proporcionalidade, e teremos o maior
prazer de que a indicação seja a do seu nome. Portanto, S. Ex" está
autorizada a contactar o seu Partido para que ele o faça oficial
mente.

A SRA. DEPUTADA CECI CUNHA - Muito obrigada, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Euler Ribeiro) - Antes de
encerrar, quero dirigir-me ao meu prezado companheiro, Deputa
do Ursicino, quando, com toda emoção, disse que gostaria que
conduzíssemos o relatório da Subcomissão, através do Relator e
da discussão, sem passionalidade; que a passionalidade, gemda
pelo sofrimento do povo do Norte e do Nordeste, poderia tmzer
uma lei que não fosse a melhor para o País.

Quero dizer a S. Ex" que, apesar de esta Mesa estar sendo
dirigida, exatamente, por pessoas que, ao conviver com o sofri.
mento, estão, envolvidas com a emoção da passionalidade, vamos
caminhar dentro do equilíbrio que o Brasil precisa.

Quero convocã-Ios para a próxima reunião, que sem reali
zada no dia 27 de junho, às 14 homs, porque pela manhã teremos
uma audiênbi. pública na Comissão de Seguridade Social. Portan-

to, está convocada, para o Plenãrio 17, às 14homs do dia 27 de ju
nho de 1995, a pr6xima reunião.

Agmdeço ao ilustre debatedor, Dr. Carlos Eduardo, Vice
Presidente da Federação Brasileira de Hospitais, a sua presença e,
sincemmente, a sua participação, porque nos trouxe uma ilustração
muito favorãvel ao nosso procedimento fmal.

O SR. CARLOS EDUARDO FERREIRA - Eu é que agm
deço, em nome da Federação.

O SR. PRESIDENIE (Deputado Euler Ribeiro) - Nada
mais havendo a tmtar, vou encerrar os trabalhos da presente reu
nião.

Está encerrada a reunião.

sa Reunião (Ordinária), Realizada em 27 de junho de
1995.

Aos vinte e sete dias do mês de junho de mil novecentos e
noventa e cinco, às quatorze homs e quarenta minutos, no Plenãrio
dezessete, do Anexo n da Câmara dos Deputados, realizou-se a
Quinta Reunião (Ordinãria) da Subcomissão Especial pam Regu
lamentação dos Planos e Seguros de Saúde. A Lista de Presença
registrou o comparecimento dos seguintes Senhores Deputados:
Euler Ribeiro, Presidente: Iberê Ferreira, Relator; Ayres da Cunha,
Laum Carneiro, e Ursicino Queiroz; e deixaram de registrar as
suas presenças os seguintes Senhores Deputados: Jonival Lucas,
Fernando Gonçalves, Célia Mendes, Sérgio Arouca e Cipriano
Correia. Comparecemm também os Deputados: Maria Valadão,
Arnon Bezerm e Arlindo Orinaglia. Estivemm presentes os se
guintes senhores funcionãrios da Assessoria Legislativa da Câma
ra dos Deputados: Eleutério Rodrigues Neto e Fábio Vaisman.
Havendo número regimental, o Depltado Iberê Ferreira, assumiu a
Presidência, de acordo com o art. 39, § 4°, do Regimento Interno,
e declarou aberta a Reunião destinada a ouvir: o Dr. Waldir Paiva
Mesquita, Presidente do Conselho Fedeml de Medicina - CFM; o
Dr. Júlio Bierrenbach, representante do Dr. João Elísio Fermz de
Campos, Presidente da Federação Nacional das Empresas de Se
guros Privados e de Capitalização - FENASEG; Dr. Arlindo de
Almeida, Presidente da Associação Brasileira de Medicina de Gru
po - ABRAMGE; o PrimeiIo-Secretário da ABRAMGE, Dr. Rei
naldo Scheibe; e a Prof" Elisa Gonçalves Martins, Subsecretária da
Subsecretaria de Defesa do Consumidor - PROCONIDF. Em vo
tação, foi aprovada a Ata da Quarta Reunião. O Presidente convi
dou os omdores para comporem a Mesa, e estabeleceu os critérios
a serem adotados nos debates e concedeu a palavm ao primeiro
omdor, Dr. Waldir Paiva Mesquita, informou que o Conselho Fe
deral de Medicina editou a Resolução n° 1.401, de 1993, que regu
lamenta os Planos Privados de Saúde, e que essa Resolução não
pertence mais ao Conselho mas sim à Sociedade Bmsileira, e tem
como alicerce dois pilares: a relação médico x paciente e o sigilo
proflssional. O médico está a serviço do homem e da sociedade,
dando a todos os pacientes-usuãrios dos planos, um atendimento
sem restrições a qualquer patologia. Mas, com restrições está se
criando um novo preconceito de acordo com o estado de saúde do
usuãrio. Os pacientes têm o direito de escolher o médico e o servi
ço, como também,. o médico tem a liberdade de escolher o tmta
mento pam o seu paciente. Ressaltou que a saúde é um todo
indivisível e que é urgente'a regulamentação dos planos e seguros
de saúde. Em seguida o Presidente passou a palavra ao Dr. Júlio
Bierrenbach, informou que a Fenaseg não atua na área de saúde e
sim na área de seguro. O cliente do Seguro Saúde não é tão des
protegido, pois no Conselho da Fenaseg existe um representante
do Procon e fmalizou, dizendo que o público consumidor tem li
berdade de'escolher o plano que mais lhe ádapte. O Presidente
passou a palavra pam o próximo orador, Dr. Arlindo de Almeida,
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Presidente da Abramge, que desculpou-se pelo não compareci
mento na Reunião passada e salientou que a Associação é favorá
vel a regulamentação dos planos privados de saúde e que há
muitos anos vem lutando por essa regulamentação. Discorreu so
bre o Conange, Conselho Nacional de Autoregulamentação das
Empresas de Medicina de Grupo, é um Conselho que exige ética
profISSional para os planos de saúde funcionarem e tem duzentas e
dez empresas como associadas. Por último, a palavra foi concedi
da a Professora Elisa Gonçalves Martins, Subsecretária do Pro
cooIDF, informou que as maiores reclamações que são feitas ao
Órgão são com relação aos contratos de adesão; às restrições no
atendimento; à limitação de dias que o paciente possa permanecer
na UTI; à faixa etária, que acresce sem considerar o que já foi in
vestido, e muitas vezes, sem ter utilizado os serviços; e à propa
ganda enganosa. Propôs que na regulamentação estabelecessem
regras de fiscalização e controle nas empresas de planos e seguros
de saúde. Do.l!'311te a exposiçãc tios convidados, o Deputado Euler
Ribeiro assumi>' ~ p,.-", -l~nci~. !nk!'\1lJo a fase de debates, os se
nhores convidados foram interpeu.}-JS pelos seguintes Senhores
Depltados: Laire Rosado, Laura Carneiro, Ayres da Cunha e Iberê
Ferreira, que ouviu atentamente o debate e ressaltou que com se
riedade, esta Subcomissão, haverá de encontrar um denominador
comun, sempre procurando a ética. O Presidente agradeceu a pre
sença de todos e nada mais havendo a tratar, encerrou a reunião às
dezessete horas e cinqüenta minutos, cujo inteiro teor foi gravado
e depois de traduzido, fará parte integrante desta Ata. E, para
constar, eu Nadia Avelina Pacheco da Costa Fortes, Secretária, la
vrei a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Presi
dente da Subcomissão Deputado Euler Ribeiro.

A SRA. PRESIDENIE (Deputada Marta Suplicy) - Decla
ramos abertos os trabalhos desta reunião da Comissão de Seguri
dade Social e Família.

Esta reunião de ...."íência pública foi convocada a fim de
debatermos sobre o tema ''Programa de Assistência Integral à Saú
de da Mulher- PAISM".

Convido para que tomem assento à mesa o Or. José Ferreira
Nobre Formiga Filho, Chefe do Serviço de Assistência à Saúde da
Mulher, do Ministério da Saúde, e da Ora. Maria Betânia de Melo
Ávila, membro do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. O
Depltado José Pinotti, implantador do PAISM em São Paulo e ex
Presidente Internacional de Ginecologia-Obstetricia, está atrasado,
houve atraso no seu vôo, e deve chegar em torno de llh 40 mino

Antes de passar à Ordem do Dia, esclareço aos Srs. Parla
mentares e demais presentes que a reunião está sendo gravada,
para posterior transcrição, e por isso solicito que se identifiquem
quando forem falar ao microfone.

Para melhor ordenamento dos trabalhadores adotaremos os
seguintes critérios: cada orador terá vinte minutos, prorrogáveis
por mais dez minutos, caso seja necessário, para a sua exposição.
E aí acho que poderemos pensar se wvimos o primeiro orador e
debatemos com a platéia ou se ouvimos todos os oradores debate
mos e depois debatemos tudo junto. Acho que poderíamos discutir
isso depois que o Or. José Ferreira Nobre Formiga Filho terminar
sua exposição.

Com apalavra o Or. José Ferreira Nobre Formiga Filho.
O SR. JOSÉ FERREIRA NOBRE FORMIGA FILHO 

Inicialmente, gostaria de agradecer a oportunidade de estar presen
te nesta audiência pública, apresentando o PAISM, que realmente
é a minha dedicação nos últimos anos.

Sou ginecologista-obstetra, funcionário público da Funda
ção Hospitalar do Distrito Federal. Dedico-me à ginecologia-obs
tetrícia há 25 anos. Neste momento, estou requisitado pelo
Ministério da Saúde, ocupando DAS I, Chefe de Serviço de Assis-

tência Intregral à Saúde da Mulher, que é responsável pelo Proga
ma de Assistência Intregral à saúde da Mulher.

Gostaria de dizer que o PAISM o Programa de Assistência
Integral à saúde da Mulher. em nosso entender. constitui uma das
mais importantes políticas públicas da área de saúde. Estabelece,
em suas linhas de ação e estratégias, modelo assistencial em cujo
contexto inclui-se a integralidade e a equidade. A proposta permite
adequação de recursos públicos com conseqüente aumento de im
pacto e eficácia na promoção de saúde.

Durante muitos anos, o Ministério da Saúde careceu de uma
posição explícita frente às questões de saúde da mulher no Brasil.
Até então praticamente o Ministério da Saúde, em sua função téc
nico-normativa, estabelecia atuação referente apenas a endemias e
a epidemias.

Embora com o início documental a partir de 1983, o
PAISM teve o seu início em 1985 com a publicação de suas bases
programáticas. O PAISM se tomou possível com a redemocratiza
ção do País, fruto da demanda de profissionais de saúde, do movi
mento organizado de mulheres de técnicos do Ministério da
Saúde, definindo esse sistema assistencial no qual a mulher é abor
dada na sua integralidade e em todas as fases do seu ciclo vital.

Desde o ano de 1984, o Ministério da Saúde, através da
Coordenação matemo-Infantil, à qual pertence o~iço de Assis
tência Integral à saúde da Mulher, acompanha a implementação do
PAISM com vista aos serviços públicos e privados de saúde con
templando ações básicas voltadas à população feminina.

A Lei n° 8.080, de 1990, dispõe sobre as condições para a
proteção e recuperação da Saúde, bem como organização e funcio
namento dos serviços, incluindo parâmetros para o modelo assis
tencial e o papel das três esferas do Poder Público, Federal,
Estadual e Municipal, em que se encontra o PAISM

Todo um conjunto de resoluções, portarias, normas e wtros
documentos constitui o acervo de instrumentos que permitem o
imediato incremento das ações básicas do PAISM e conseqüente
atenção aos preceitos dos antecedentes nacionais que formam as
bases para a solução dos grandes problemas relativos à saúde da
mulher, marcadamente no tocante à saúde reprodutiva.

As atividades básicas do PAISM constituem um conjunto
de ações educativas, preventivas, de diagnose, tratamento e/ou re
cuperação, que, aplicadas integral e permanentemente, objetivam a
melhoria dos níveis de saúde da população feminina.

As estratégias devem ser aplicadas na exata dimensão das
necessidades, com uso de tecnologias apropriadas e simplificadas,
adaptadas à capacidade operativa dos serviços. A proposta é dinâ
mica e abrangente. sendo necessário que, seguindo os contatos da
mulher com os serviços de saúde, não sejam contabilizadas as
oportunidades perdidas, mas a incorporação de conteúdos educati
vos, especialmente sobre a fisiologia do desenvolvimento sexo-re
produtor, sexualidade, saúde reprodutiva, doenças sexualmente
transmissíveis, ginecopatias prevalentes, climatérico, bem como
infoimações sobre hábitos de higiene e alimentares.

As ações básicas recomendadas pelo PAISM são, na área da
assistência clínico-ginecológica, o controle das ginecopatias, o
controle e prevenção das DST-AIDS, o controle e prevenção do
câncer de mama e de colo uterino, o planejamento familiar e a as
sistência ao climatérico. Com relação à assistência obstétrica, o
pré-natal, o parto-puerpério, o aleitamento matemo e a vigilância
epidemiológica da morte materna.

Em leitura simplificada, o conceito da assistência integral
preconiza a oferta de ações globalmente dirigidas ao atendimento
de todas as necessidades da saúde da mulher. Destacamos ainda
que as ações educativas como forma de modificar as relações de
poder e gênero dão a garantia da participação efetiva da mulher no



Agosto de 1995 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Terça-feira 29 20211

gerenciamento dos programas de saúde e o controle social na so
lução dos inúmeros problemas especificos da execução a DÍvel co
munitário.

Cumpre lembrar algumas experiências bastante interessan
tes na implantação do PAISM, como a implantação do Programa
no Distrito Federal nos anos de 1980 a 1985. A hierarquização, re
gionalização e descentralização implantada no Sistema de Saúde
do Distrito Federal tornou o PAlSM uma realidade, que, infeliz
mente, não continua ocorrendo. Outro exemplo que pode ser sem
pre citado é o do Estado de São Panlo, onde em determinado
momento, o PAISM funcionou da maneira como gostaríamos que
funcionasse neste País.

A área técnico-normativa tem a responsabilidade federal,
desenvolvendo estratégias conjuntas que devem culminar com a
melhocia da execução da assistência que fica sob a égide das Se
cretarias Estaduais e Municipais de Saúde, financiada pelo Siste
ma Único de Saúde.

Salientamos ainda a interface do PAISM com outros pro
gramas especlficos do Ministério da Saúde e de outras instituições
governamentais e não-governamentais que podem complementar o
atendimento às recomendações e diretrizes.

O PAlSM, em nosso entender, tem na sua fOlD1ulação teóri
ca o marco de sua força. Se comparalDlOS o plano de ação da Ter
ceira Conferência Internacional de População e Desenvolvimento,
que aconteceu no Cair9, em 1994, da qual tive oportunidade de
participar, dentro de seus conceitos e formulações estratégicas, no
que se refere à saúde da mulher, não conseguimos identificar dife
renças maiores da proposta do PAISM Isso mostra que ele, apesar
de seus dez anos de marco conceitual, é um programa que está ex
tremamente atualizado, sendo propostas numa conferência mun
dial sobre população e desenvolvimento, praticamente, ações que
estão dentro dos mesmos principios fIlos6ficos do Prograiiía de
Assistência Integral à Saúde da Mulher.

Vários países em desenvolvimento no presente momento
incorporam em atividade especificas os preceitos introduzidos pela
proposta do PA1SM

A revolução intermitente do PAISM é função das modifica
ções do quadro político do País, das dificuldades gerenciais e fi
nanceiras, que pelDlaDecem debilitando todo o setor de saúde.
Todos sabemos que, sempre que falta fmanciamento para a saúde,
a primeira vítima são os programas. Os programas deixam de ser
cumpridos porque a emergência vem sempre acima dos progra
mas, saúde curativa vem sempre acima da saúde preventiva. Não
se consegue identificar ainda aquela clareza de pensamento de que
em Medicina não se gasta, investe-se; em saúde temos investimen
to, e não gasto.Portanto, apesar do caminho geodésico, o PAlSM,
no qual há descontinuidade de implementação e/ou implantação,

'sempre reclamada pela sociedade organizada e, particularmente,
com grande força, pelo movimento organizado de mulheres, pode
e deve ser, a curto prazo, implantado, retomado nas suas bases fi
los6ficas, mobilizando-se em favor da melhoria da abrangência e
qualidade da assistência à saúde da mulher, pautado ainda no va
lioso arsenal acumulado nesses dez anos de experiência. Arsenal
este que praticamente é teórico, como todos sabem.

O PAlSM, como demonstram os antecedentes nacionais e
internacionais, constitui uma das políticas mais importantes da
área de saúde no Brasil. É premente a mobilização dos setores pú
blicos e privado na sua implementação e/ou implantação, em todos
os níveis de organização social, o que s6 é possível se incorporado
como uma responsabilidade coletiva, como um dever do Estado e
como o exercicio da cidadania.

Eram mais ou menos estas palavras que gostaria de deixar
como mensagem do que achamos que seja realmente o Programa

de Assistência Integral à Saúde da mulher. Coloco-me à disposi
ção do Plenário para os necessários esclarecimentos.

A SRA. PRESIDENIE (Deputada Marta Suplicy) - Passo a
palavra à Dra. Maria Betânia de Melo Ávila.

A SRA. MARIA BETÂNIA DE MELO ÁVILA - Em pri
meiro lugar, agradeço a esta Comissão a oportunidade de estar
aqui, de falar sobre uma questão que tem sido uma das questões
fundamentais na luta do movimento de mulheres no Brasil. Queria
agradecer de maneira particular à Deputada Marta Suplicy.

Além de participar do Conselho Nacional dos Direitos da
Mulher, do qual sou membro há pouco tempo, também faço parte
desse movimento de mulheres que têm lutado nas últimas duas dé
cadas pela implantação do Programa de Assistência Integral à Saú
de da Mulher. Sou membro de um grupo que se chama SOS
Corpo, fundado em 1980 e que tem como ação prioritária a saúde
e os direitos reprodutivos. Também faço parte de uma rede nacio
nal, que se chama Rede Nacional Feminista de Saúde e Direitos
Reprodutivos, que congrega mais de setenta grupos que trabalham
com o tema e que se espalham por todo o País. Estou vindo de
uma reunião do Conselho Diretor dessa rede.

O PAlSM foi uma prioridade na luta do movimento e, de
pois da formação da rede, tem sido o ponto básico na panta de
luta, na pauta de prioridade. É uma redefmição que vai sendo feita
a cada momento, a cada nova retomada, a cada nova conjuntura
que se coloca no Brasil. Isso tem dois lados. Um lado mostra a
persistência, a força da organização e a importância do ~A1S~O
outro lado, que diria melancólico, é a retomada sempre do mesmo
ponto no que diz respeito à implantação do Programa. Como o Dr.
Formiga bem disse, o movimento de mulheres tem sido uma par
ceria importante, desde o início, desde a sua formulação inicial. A
reivindicação de que um programa de assistência integral à saúde
da mulher rompesse com os marcos de um programa matemo-in
fantil, em que a mulher s6 era considerada no seu papel de repro
dutora, as mulheres eram vistas ainda s6 no seu papel de mãe, a
cidadania era permitida s6 através deste papel, foi decididamente
realizada na proposta do PAlSM Como disse o Dr. Formiga, de
veríamos estar fazendo uma avaliação da sua implantação, mas

(ainda estamos lutando pela sua implantação. Evidentemente, por
não ter sido implantado, ele já tem algumas questões que têm que
ser repensadas, claro, porque, doze anos depois, evidentemente, a
realidade tem sido bastante fértil em novas questões, tanto do pon
to de vista positivo, do avanço na concepção das coisas, como do
negativo, de questões prementes e bastante duras, como por exem
plo a questão AIDS. O PA1SM tem ainda uma forte conotação na
questão reprodutiva. Acho que temos que pensar também na ques
tão de uma assistência ao exercício da sexualidade com mais vi
gor, com mais seriedade. Infelizmente não estamos repensando
isso, a partir de uma implantação, mas a partir das dificuldades e
até, eu diria, das perversidades que a realidade nos tem colocado.

Mas quero reiterar de qualquer maneira a importância desta
concepção do PAISM Acho que considerar a mulher como cidadã
dotada de direitos e como ser integral, no qual a história do corpo
está ligada a história da vida constitui a base para a o estabeleci
mento deste Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher.
Para isso é necessário uma recomendação especial, no que se refe
re ao momento da consulta médica, diz o PAlSM Acho que deve
mos entender o PAlSM não s6 como um programa de ação, mas
como uma série de novas condutas que têm que ser feitas, desde o
ato médico até a prática educativa.

Considera-se que é necessário dar o tempo e a possibilidade
para que as mulheres expressem com profundidade o que estão
sentindo e possam fazer perguntas e esclarecer dúvidas. O concei
to de integridade da assistência pressupõe uma prática ~ducativa
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que permeie todas as ações desenvolvidas, assegumndo a apro
priação pela clientela dos conhecimentos necessários a um maior
controle sobre sua saúde. Essa questão se inspira na idéia de auto
nomia e integralidade da pessoa que tem como um dos pontos im
portantes o conhecimento e a apropriação do seu pr6prio corpo.
Neste conceito está contida a proposta de uma ruptura com as nor
mas e com as leis heterônomas, que sempre defmiram e controla
ram o corpo das mulheres.

A participação política das mulheres em relação ao PAISM
e no sentido mais amplo em relação à saúde não pode ser vista
descolada de uma luta maior por justiça social na sociedade brasi
leira. Apesar de a saúde ter sido um ênfase importante, até porque
as mulheres, independentemente da relação saúde e doença, são
diretamente afetadas no seu corpo, dependendo das condições so
ciais, no exercício da reprodução biol6gica, essa questão do
PAISM e da saúde nunca foi descolada das questões econômicas,
das questões sociais, portanto, de uma questão de maior justiça so
cial nesse País.

Acho que nessa perspectiva sempre se lutou pela construção
de um Estado de bem-estar, pela construção de um Estado que
reaIniente redistribuísse benefícios, que fosse realmente protago
nistas de uma sociedade mais igual e mais equilibrada.

Portanto, acho que para a retomada do PAISM este momen
to nesta comissão é muito simbólico, porque durante esses doze
anos, houve uma intermitência entre momentos em que o movi
mento, esteve mais junto do Congresso e do Poder Executivo, e
momentos em que houve um certo afastamento. Para mim, o de
poimento hoje nesta Comissão é muito simbólico. Simbólico, por
que há uma retomada do Conselho Nacional dos Direitos da
Mulher e porque aqui reencontramos uma bancada de Deputadas
Federais que estão propondo questões e expondo, com muita pro
piedade, à questão da cidadania das mulheres. Este debate também
aconteceu em 1988, quando houve uma luta intensa dentro do
Congresso, por ocasião do processo da Assembléia Nacional
Constituine.

Penso, que este momento simbólico, deve ser visto justa
mente na acepção mais ampla a que me referi inicialmente. Que a
luta pelo PAISM signifique a retomada de uma luta por uma socie
dade mais igual. Não posso imaginar que, sem leis mais justas,
sem recursos que tragam realmente à possibilidade de implantação
de beneficios sociais, possamos conseguir de fato a implantação
doPAISM

Mesmo que eu considere que algumas questões de conteúdo
devem ser repensadas, por outro lado, acho que o PAISM está
pronto para ser implantado. O PAISM ainda não foi implantado
por questões políticas e econômicas mais amplas. Sempre houve,
inteJl!.amente, no Ministério, equipes bastante qualificadas: pes
soas com grande disposição que sempre lutaram, a partir de seus
postos, para que esse Programa fosse implementado. Há outros
impedimentos que devem ser considerados. Quero ressaltar isso
com muita insistência, porque não podemos, seja como Conselho,
que defende os direitos da mulher, seja como movimento que luta
por questões específicas, pensar essas questões como sendo apar
tadas, separadas. Devemos entendê-las como parte de um todo,
pois é evidente que cada setor da sociedade está lutando e pensan
do, de uma maneira mais aprofundada e com mais garra, questões
mais específicas, que não são automaticamente resolvidas a partir
de um isolamento. Elas constituem. sim, um ponto de uma agenda
mais ampla, e de mudanças sociais neste País.

Para terminar, gostaria de salientar outro fato, em relação ao
PAISM sempre agregou mulheres de todos os níveis e classes so
ciais. As mulheres pobres, ao lutarem pelo PAISM. estavam lutan
do por uma questão absolutamente urgente, em relação ~s suas

condições de vida. As mulheres de classe média, ao lutarem pelo
PAISM. queriam o alargamento da democracia; Apesar de possuir
urgências diferentes para sujeitos políticos que o constituíam e o
constituem. esse movimento sempre conseguiu agregar mulheres
de todo o País, e de todas as classes numa demanda única de im
plantação' de política social. Acho que é uma coisa que também
deve ser ressaltada. Também agregou pessoas de posições políti
cas diferentes: Homens e mulheres, parlamentares de partidos dis
tintos. Quero dizer, o movimento tem sido, nesse sentido, muito
exemplar, enquato luta poruma política sociaL

Quero reforçar esses aspectos porque considero que a não
implantação do PAISM é uma dívida de doze anos, que se junta a
outras dívidas sociais deste País. No campo específico de saúde re
produtiva, temos por exemplo, cinquenta anos de dívida social da
não implantação dos serviços de assistência no caso dos abortos
previstos em lei. É uma lei de 1942, tem cinqüenta e três anos (53)
anos. Então, há um acúmulo de dívidas, de leis, de programas, que
precisam ser atualizados. Aqui mesmo no congresso tramitam al
guns projetos de lei que serão fundamentais, no sentido de assegu
rar que essas políticas, realmente caminhem e sejam
implementadas.

Hoje, no Brasil e no mundo, devemós pensar a relação entre
reprodução e sexualidade, como duas questões que, apesar de p0

derem ser autônomas, possuem uma relação direta no que diz re
peito à saúde. Atualmente, as mulheres são, em námero crescente,
atingidas pela AIDS. nos termos mudado - como disse antes - o
quadro das dificuldades, mais ainda não mudamos o quadro da so
lução das dificuldades atingidas.

A questão crucial da mortalidade materna que sempre ex
pulsemos a este congresso e ao Poder Executivo - o Brasil, tem
dos maiores indíces do mundo - volta sem ter sido resolvida,
acompanhada, hoje infelizmente, de novos números, muito graves.

Acho que ainda há tempo. Em 1985, os movimentos sociais
compreenderam uma coisa: A chegada da democracia política não
trazia automaticamente á chegada da democracia sociaL A demo
cracia política é uma base fundamental, importante para a constru
ção da democracia social. Se não tivéssemos alcançado a
democracia política, não poderíamos falar em democracia. Não te
ríamos como expressar, de fato, sobre O quadro das desigualdades.
Esta democracia política está de fato implementada. Ela está feliz
mente assegurada. É hora de garantirmos também a chegada da
democracia social.

Infelizmente, o tempo social não corre na mesma velocida
de do tempo político. Mas é necessário que ele caminhe um pouco
mais depressa, até para não tornar esse tempo político danificado
em si, por não conseguir construir o projeto da democracia social

Quero mostrar ao Pais um elemento fundamental da demo
cracia social no Brasil. É um elemento fundamental dessa demo
cracia social, porque tem sido um espaço onde as mulheres têm
colocado as suas vozes. Tem sido um espaço de luta política, de
demanda social das mais justas e mais pertinentes, dos problemas
sociais a que temos feito face no Brasil.

Queria relembrar que tivemos a Conferência de População e
Desenvolvimento no Cairo, em setembro de 1994, portanto, não
faz nem um ano. O Governo brasileiro teve uma posição fantásti
ca, elogiada, foi na verdade, uma vanguarda, em termos interna
cionais, no que diz respeito à garantia dos direitos da saúde e
reprodutivos. O Governo brasileiro não s6 se comprometeu em lu
tar no campo internacional, mas, também. que seria um dos países
que iriam. de fato, implementar as defmições tiradas no Cairo. E
as defmiçães do encontro do Cairo são os objetivos pelos quais lu
tamos nestes doze anos e são importantes porque deslocam a pro
blemática da população do controle da natalidade para uma
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questão de pessoas, cidadania, direitos sociais e sexuais e desen
volvimento. Do ponto de vista político e fIlos6fico é uma mudança
absolutamente radical de olhar o mundo. Pensar a população não
do ponto de vista do controle de natalidade, mas na sua relação
com o desenvolvimento e cidadania realmente aponta para um ca
minho de desenvolvimento humano e social. O Governo brasileiro
esteve absolutamente envolvido nesse redirecionamento. O movi
mento de mulheres também esteve presente nesse processo, esteve
no Cairo, e nós trouxemos esses compromissos fundamentais para
o BmsiL Portanto, em nome desses compromissos, em nome dessa
hist6ria e em nome de uma dívida social enonne que este País tem
com homens e mulheres, particularmente, com as mulheres, inclu
sive diante da sua atribuição de reprodutoras biol6gicas, o que não
pode ser motivo ainda maior de discriminação, é que penso que o
PAISM é urgente e não pode mais ser apenas um progmma que
faz sucesso internacionalmente, considemdo um novo paradigma,
uma nova proposta, da qual s6 temos podido falar enquanto um
progmma com experiências muito localizadas, que tem dependido
de alguns Governos Estaduais e Municipais. Já houve experiências
muito positivas do PAISM. Mas um dos problemas tem sido a des
continuidade, quando mudam os Governos Municipais e Esta
duais.

Em nome de tudo isso, inclusive de experiências localizadas
bem sucedidas, é que penso que o PAISM é viável, necessário e
urgente para as mulheres bmsileiras.

Muito obrigada.
A SRA. PRESIDENTE (Deputada Marta Suplicy) - Obri

gada, DI"' Maria Betânia e Dr. José Formiga.
Como requerente da audiência, farei as primeiras considem

ções. Depois passarei a palavm às S~s e aos Srs. Deputados.
A idéia desta audiência foi que, em vista da fonnação de

um grupo de Deputados e Deputadas, interessados, em cada Esta
do, em acompanhar a implantação do PAISM, pudéssemos ter
mais subsídios de como anda o PAISM e pam alguns até do que é
esse tal de PAISM. Então, espero que esta audiência de hoje nos
dê mais infonnações, e é atrás disso que vou apresentar agora as
minhas questões, primeiro ao Dr. Formiga.

Primeira: quanto do serviço público está coberto pelo
PAISM atualmente? Segunda: quais os Estados mais privilegiados
no presente momento? Terceira: que tipo de serviço V. S· acha
que caminha melhor, quais os serviços que estão mais precários e
por quê? Quarta: a AIDS na mulher hoje é um gmnde problema.
Acho que, primeiro, porque a Mulher foi deixada para o fun, nin
guém se interessou muito. Achavam que a AIDS em um problema
de homossexuais, e agora a gente se vê com esta questão: o índice
que mais cresce é relativo às mulheres casadas. Sendo um progm
ma que se dirige à mulher, o que o PAISM está pensando em fa
zer, especialmente, em relação à questão da AIDS na mulher, e
que relação o PAISM estabelece com o Progmma DST-AIDS, da
DI"' Lair Guerra, que é bastante competente nessa área? Poderiam
fazer uma parceira. Quero saber se isso já foi pensado e, se não
foi, se é possível Tive infonnações de que, durante algum tempo,
verbas do PAISM foram destinadas a projetos de capacitação de
mulheres e agentes de saúde, em convênio com a Confederação
das Mulheres do Brasil Gostaria de saber se isso é verdade. Se for
verdade, como vai esse progmma? Qual foi a verba? E com que
critério ela foi distribuída?

Por último, gostaria de saber, tan1bém. qual a verba que o
Ministério recebeu nos últimos anos do FUlmap e da Opas, como
foi utilizada essa verba em relação a progmmas de mulher e se há
previsão de novas destinações. .

Para a DI"' Betânia, gostaria de fazer uma pergunta parecida.
A rede da mulher é uma rede bastante... Eu ia dizer poderosa. É

poderosa, sim, num certo sentido, que é o do contato com a base
das mulheres. O que funciona do PAISM, na avaliação de vocês?
O que não funciona e por que não funciona?

Concedo a palavm ao Dr. Formiga.
O SR. JOSÉ FERREIRA NOBRE FORMIGA Fll-HO 

Peço desculpas a V. Ex·, mas não consegui captar a terceira per
gunta.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Marta Suplicy) - Que
serviços caminham melhor, quais os que caminham pior e por quê.
E depois a questão da AIDS.

O SR. JOSÉ FERREIRA NOBRE FORMIGA Fll-HO 
Como falei desde o início, quando estava conversando com a DI"'
Betânia, nós deveríamos estar aqui falando em avaliação do
PAISM, e não em implantação do PAISM Doze anos já se passa
ram, a política é perfeita, há um acervo documental, te6rico, total
mente aceito, havendo necessidade de algum redirecionamento,
tendo em vista que, como foi dito aqui, já ocorreram situações es
pecíficas na área da saúde da mulher que modificariam detennina
dos tipos de ações propostas na versão inicial do documento
Bases Progmmáticas, e n6s estamos falando, ainda, em implanta
çãodoPAISM

Para responder à pergunta, em 1992, foi feita uma reavalia
ção dos serviços de saúde por hospitais públicos e conveniados do
SUS e, em serviços que se destinavam à assistência à mulher, foi
considerado que em apenas 30% estava o PAISM parcialmente
implantado, enquanto em 70% algumas ações do PAISM eram
pmticadas, porque todas as atividades de assistência à mulher es
tão conteÚlpladas dentro do conteúdo do PAISM. Mas o que está
vamos considerando naquele momento como PAISM implantado
em a qualidade da assistência, e apenas em 30% dos serviços o
PAISM em considerado parcialmente implantado. Isso em 1992.
Desde então, não temos nenhuma outm ~valiação objetiva, para
que eu lhe responda de maneira melhor. E até dificil propor uma
avaliação de algo que sabemos que realmente não está avançando
e tendo as suas condições.

Nos Estados é variável Naquela época, especificamente,
1992, funcionava melhor, se não me engano, no Distrito Fedeml,
em São Paulo, no Paraná e no Rio Grande do Sul Era onde estava
mais avançado naquela ocasião. Isso, é 16gico, varia, como já foi
falado de acordo com mudanças que ocorrem no Governo. Já hou
ve ocasiões de termos a infelicidade de verificar que um Secretário
de Saúde fechou os serviços primários de saúde e transformoo
tudo em emergência, porque para ele o problema era apenas a
emergência, o importante, dentro da sua concepção, em que todos
os serviços virassem emergência. E em essa a sua proposta. Então,
realmente, é muito dificil n6s fazermos avaliação, até porque as
modificações ocorrem a cada ano, de acordo com as mudanças das
autoridades sanitárias deste País.

Quais desses serviços estão melhores? Os serviços que es
tão melhores ainda são aqueles serviços que são próprios públicos
e não sofreram grandes soluções de continuidade na sua admínis
tmção. Temos, por exemplo, o Pérola Byton, em São Paulo, o Es
paço Mulher, no Rio de Janeiro, que vem há uns cinco anos
aproximadamente com a mesma orientação, até com uma ligação
muito gmnde de plll'Ceria com o movimento feminista, e alguns
serviços relacionados a hospitais ou serviços UlJiversitários, já que
nos serviços universitários não existem grandes variações quanto à
administmção. Apesar de haver mudanças de reitoria, de direções
de hospitais etc., de maneira geral, a equipe mantém-se mais ou
menos a mesma. Como exemplo da dificuldade que temos com re
lação às modificações que ocorrem na administração pública, n6s
fIzemos um levantamento, em 1993, de todos os profIssionais de
saúde que haviam sido treinados pelo PAISM, naquela época em
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tomo de 50 mil profissionais, e verificamos que apenas 32% des
ses profissionais ainda estavam dentro da mesma atividade. Quer
dizer, quase 70% desses profissionais treinados tinham sido retira
dos da atividade específica do PAISM para outras atividades, para
outras unidades, ou, então, tinham saído do serviço público, tendo
em vista os grandes problemas que conhecemos com relação a sa
lários etc.

Os serviços que caminham melhor são esses que acabei de
mencionar. E os que caminham pior? Exatamente aqueles perten
centes a hospitais conveniados, onde quase sempre a relação é fi
nanceira, de UCA e Alli, e não se tem nenhuma preocupação com
a visualização da implantação do Programa em si. E uma das lutas
que temos hoje dentro do próprio Ministério da Saúde é a de que o
sistema técnico de atenção aos SUS detennine critérios de qualida
de dentro da prestação dos serviços, daqueles serviços convenia
dos, colocando indicadores de saúde como fatores importantes na
determinação de convênios com aquelas instituições privadas que
prestam assistência ao SUS.

Com relação à AIDS, quero dizer à nobre Deputada Marta
Suplicy que trabalhamos em perfeita articulação com a DI:" Lair
Guerra Macedo. Hoje existe uma comissão interprogramática, que
trata para que se faça todo o nosso trabalho de comum acordo. A
equipe da AIDS participa de todas as revisões que ocorre, dos ma
teriais educativos, dos materiais institucionais, e da normatização
de maneira geral. E vice-versa. O caminho é de duas direções: a
equipe da AIDS tem trabalhado junto conosco. Temos agora, com
a Coordenação do Programa DST-AIDS, reuniões praticamente
semanais, no sentido de se determinar a inclusão de temas especí
ficos do PAISM nas atividades propostas pelo Programa DST
AIDS e vice-versa. Houve uma dificuldade inicial, que era mais a
DÍvel administrativo e que foi superada, felizmente, a partir do iní
cio deste ano, quando passamos a ter uma grande facilidade de tra
balhar junto com a Coordenação do DST-AIDS.

Em relação aos treinamentos de lideranças feministas, esses
treinamentos foram realmente realizados até o ano de 1993, atra
vés de um projeto do Fundo das Nações Unidas para a População,
cujo órgão executor era à Organização Pan-Americana de Saúde,
que realizou convênios com a Confederação Nacional das Mulhe
res, no sentido de treinar lideranças comunitárias na área do
PAISM Até 1993, houve esses convênios e aconteceram esses
cursos, e ainda é prevista, dentro da verba a ser aprovada do Fun
do das Nações Unidas para a População, a possibilidade do treina
mento de lideranças comunitárias - não só feministas, mas
comunitárias de maneira geral - por qualquer entidade que faça
solicitação para esse tipo de treinamento. Está aberta para cwalquer
organização não-governamental que preencha um determinado
tipo de requisito, porque o órgão executor não é o próprio Ministé
rio, mas o Fundo das Nações Unidas para a População. Naquela
ocasião, era a Organização Pan-Americana de Saúde. Esses treina
mentos ainda são possíveis. É uma verba realmente muito limita
da. Para se ter uma idéia, para este ano, de 1995, estão previstos
10 mil dólares para o treinamento de lideranças comunitárias den
tro do Projeto do FUNUAP.

Quais os recursos do FUNUAP para o PAISM? No último
acordo tripartite que foi realizado com o Fundo das Nações Unidas
para a População, e nessa ocasião já tinha sido requisitado e traba
lhava no Ministério da Saúde, tive a oportunidade de participar,
portanto, de todo o processo, fizemos um convênio, para cinco
anos, de 2 milhões de dólares, o que correspondia, mais ou menos,
.~400 mil dólares por ano, a depender do dispêndio e da capacida
de de operacionalização do projeto.

Esse projeto iniciou-se em 1993 e vai terminar em 1996,
porque houve um grande problema de tramitação burocrática, a DÍ-

vel da Agência Brasileira de Cooperação e do Fundo das Nações
Unidas para a População, e mudanças sucessivas de Ministros da
Saúde nos anos passados.

Esse dinheiro está com o Funuap, que o libera de acordo
com o ordenamento de despesa do próprio PAISM As atividades
propostas no Projeto do Funuap são destinadas a todos os Estados
do País.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Marta Suplicy) - Lemos
na Folha de S. Paulo, há algum tempo, que o Ministério da Saúde
ia distribuir pílulas anticoncepcionais. É desse dinheiro ou está li
gado ao PAISM? y. S' poderia explicar isso?

O SR. JOSE FERREIRA FORMIGA FILHO - Não, não,
não. Posso explicar, perfeitamente. Não sei nem dizer como surgiu
aquela história. Na realidade, o Ministro da Saúde fez um depoi
mento do Dia Internacional da Mulher e declarou a uma platéia de
grupos feministas organizados que no PAISM, dentro da sua con
cepção, era prioritário. A partir daí, o repórter da Folha de S. Pau
lo solicitou algumas informações a vários técnicos da área no
Ministério. E com essas informações eles montaram aquela man
chete que nada tinha de realidade. Não sei de onde surgiram os 38
milhões de dólares de que se falava.

Acontece que, desde janeiro deste ano, os medicamentos
básicos do PAISM foram considerados essenciais. Isto é, medica
mentos que podem ser adquiridos pela Central de Medicamento.
Não só anticoncepcionais, mas os medicamentos básicos do
PAISM e do PAISC, que é o Programa da Criança. São sais de rei
dratação oral, medicamentos antienjôo, por exemplo, para gestan
te, medicamentos antiespasmódicos para gestante, os
anticoncepcionais hormonais orais, as geléias espermicidas, anti
bióticos tópicos e orais para tratamento de infecções ginecológicas
e, ainda, multivitamínicos, sulfato ferroso e assim por diante. São
treze medicamentos da área do PAISM e mais ou menos onze me
dicamentos da área do PAISC. Logicamente, todos os outros pro
gramas têm também a sua lista de medicamentos básicos. O
Programa DST-AIDS tem. Esses medicamentos estão para serem
adquiridos pela Central de Medicamentos, de acordo com solicita
ção das Secretarias Estaduais de Saúde. Parece-me que se estaria,
neste momento, iniciando um processo de licitação para a compra
desses medicamentos.

Na época foi dito que estaríamos comprando 38 milhões de'
dólares em contraceptivos hOlll1onais orais e distribuindo-os em
todo País, e, na realidade, esse valor não é real. Não sei dizer qual
o valor da compra total dos medicamentos que são essenciais ao
Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher, porque quem
faz a licitação é a Ceme. É ela que compra, distribui e dá o retorno
à solicitação dos Estados com relação a esses medicamentos bási
cos. Trabalhamos apenas no sentido de verificar a quantidade de
medicamentos, faremos uma planilha comparando o que achamos
que o serviço público tem, de acordo com a sua capacidade insta
lada para distribuição de medicamentos, e o que o Estado pediu.
Logicamente, quem decide é o Estado e a Comissão específica da
Ceme, que trata da licitação dos medicamentos.

Constam na lista de medicamentos essenciais apenas os
contraceptivos hOlll1onais orais e a geléia espermicida, porque es
tes são medicamentos. Os dispositivos intra-uterinos e os diafrag
mas vaginais não são medicamentos e, portanto, foram inse:ddos
na tabela do SUS como um procedimento, e a sua distribuição {;"li
tuita será feita pelas instituições que prestam atendimento. Exis
tem duas portarias específicas: uma para o diafragma vaginal,
cobrindo não só o procedimento de orientação do uso, mas tam
bém o fornecimento do diafragma de maneira gratuita, dentro de
procedimento do SUS, e outra para o dispositivo intra-uterino. Fi
camos com um problema relativo aos condons, que ficou de ser
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coberto pela Coordenação do DST-AIDS, dentro de uma compra
s6, que será feita pelos órgãos competentes.

A nossa proposta é termos todo o leque de contraceptivos à
disposição da população de maneira gratuita, dentro do possíveL
Pelo nosso cálculo, o que se está propondo atualmente cobriria
30% da necessidade do País.

A SRA. PRESIDENIE (Deputada Marta Suplicy) - E os
outros 70%?

O SR. JOSÉ FERREIRA NOBRE FORMIGA FILHO 
Não, digo que cobriria 30% pelos cálculos que temos, de acordo
com os recursos que estariam à disposição da Ceme. O que nos foi
passado com relação à capacidade instalada dos Estados, que fa
zem suas solicitações. Pelos meus cálculos, esta quantidade que
foi solicitada à Ceme dá para cobrir 30% da necessidade. Parece
que esta é a capacidade instalada com relação ao serviço próprio
público. Há uma coincidência com a capacidade instalada do ser
viço próprio público. Há alguns desvios, que tentamos rever com o
Estado, com as Secretarias Estaduais, que às vezes pedem uma
quantidade muito aquém ou além das necessidades. Discutimos
em reuniões específicas com cada Estado, de acordo com a sua so
licitação com relação à Ceme.

Vinte e cinco por cento dos recursos do Funuap são dedica
dos à compra de métodos contraceptivos. É um projeto especial,
que vem sendo desenvolvido desde 1983. Em sua primeira fase,
durante os cinco primeiros anos, não estava no Ministério, mas da
iiltima fase, os últimos cinco anos, já participei praticamente nos
últimos três anos. Esses métodos contraceptivos são distribuídos
às unidadeds consideradas centros docentes-assistenciais, isto é,
centros de formação do PAISM Também foram distribuídos a es
tes centros equipamentos clínicos, audiovisuais e outros itens, no
sentido de que nestes centros não houvesse de maneira nenhuma
falta de insumos, para que os treinamentos não fossem interrompi
dos.

Hoje, temos dentro do projeto do Funuap, que é este projeto
específico, em tomo de 85 centros docentes assistenciais em todo
o País, variando de um, por exemplo, no Amapá, até oito ou nove,
se não me engano, em São Paulo. São 85 centros ao todo, e estes
centros recebem doação, do Fundo das Nações Unidas para a Po
pulação, de equipamentos, material bibliográfico, métodos contra
ceptivos, treinamentos e outros.

A SRA. PRESIDENIE (Deputada Marta Suplicy) - V. S·
respondeu às minhas perguntas.

Concedo a palavra à Sr" Maria Betânia de Melo Ávila.
A SRA. MARIA BETÂNIA DE MELO ÁVILA - Bem,

com relação à questão do que funciona e do que não funciona,
aproveito a oportunidade para ressaltar outras questões desta ava
liação.

Vou separar em duas dimensões. Existem experiências lo
calizadas que funcionam. Esta é uma dimensão. No geral, não fun
ciona, e aí não funciona quase nada. Se verificarmos dados de um
estudo feito por integrante da Rede Nacional em 1992, a partir de
dados de Secretarias de dezesseis Municípios e quatorze Estados,
fornecidos pelas próprias Secretarias, veremos que os percentuais
de cobertura permanecem restritivos, mesmo no caso da assistên
cia pré-natal, que corresponde ao segmento tradicional do progra
ma, pois foi implantada desde a década de 70.

Entre as Secretarias Estaduais ouvidas apenas 19% têm co
bertura superior a 40% da população-alvo. No caso das Secretarias
Municipais,46%.

Os resultados relativos à assistência à anticoncepção, cuja
incorporação é mais recente, são ainda mais desalentadores. A
grande maioria dos 6rgãos inquiridos não oferecem cobeÚllra su
perior a 10% das usuárias com relação à anticoncepção.

Em apenas três Secretarias Municipais são oferecidos servi
ços que atingem 40% da população feminina em idade fértil, se
gundo os dados levantados.

Algumas experiências localizadas funcionam, e o Dr. For
miga salientou algumas. No geral, não funciona nada, inclusive o
pré-natal, que é a ação tradicional.

Outra coisa que queria acrescentar a isso é o seguinte: pela
avaliação que temos feito, pelas pesquisas qualitativas que temos
feito, acho que, de fato, não só não há uma implantação dos servi
ços, como não há uma implantação, a nível geral, da própria con
cepção do PAISM Muitos lugares, a maioria deles continua ainda
pensando a questão da assistência à saúde reprodutiva e sexual
como matemo-infantil. O programa de saúde da mulher e da crian
ça. A idéia mesmo do PAISM, suas normas, sua concepção, conti
nua, ainda, sendo uma doutrina muito mais focalizada dentro do
Ministério, mas não se pode dizer que essa concepção esteja, pelo
menos enquanto concepção, implantada no serviço de saúde.
Numa pesquisa qualitativa que eu, que sou soci610ga e também
pesquisadora, fiz pessoalmente, em Pernambuco, verifiquei que a
maior parte das pessoas que trabalha na Rede, na assistência à saú
de da mulher não conhecia as normas e as defmiçães do PAISM
Então, na verdade, uma vulgarização mesmo, uma implantação
mesmo dessa doutrina, acho que não se fez também, de maneira
eficiente. Há a questão da deficiência, da falta de recursos, mas,
em termos de concepção de mudança de atitude/inclusive. dentro
dos serviços de saúde, eu poderia mostrar uma diferença nessa
nova concepção, vemos que, em relação à anticoncepção e em re
lação a doenças sexualmente transmissíveis, encontramos, ainda,
uma atitude bastante adversa a esse tipo de ação.

Em relação às doenças sexualmente transmissíveis, gostaria
de chamar atenção para uma coisa: acho que com a questão da
Aids, infelizmente, são reveladas coisas que há quinze anos a gen
te vem falando. Por exemplo, as DST continuam sendo tratadas
dentro da idéia, trazida pela fllosofia do matemo-infantil, de ver as
mulheres s6 como reprodutoras. Isso vai ter um efeito no trata
mento das DST. As mulheres são responsáveis por tudo. Sempre
tratam as mulheres, as mulheres voltam reinfectadas, são tratadas,
voltam reinfectadas, são tratadas. Não há um trabalho para infor
má-las dos riscos. Pelo contrário, há uma atitude de reforçar pre
conceitos. Isso gera problemas, angústias existenciais tremendas.
As mulheres sentem-se culpadas por estarem infectadas, haja vista
a questão do câncer ginecol6gico, que sempre foi tratada como
uma questão da multiparceria. quando se sabe que as mulheres,
muitas vezes, em relações monogâmicas, são reinfectadas. Mono
gâmicas ou não, pode ser que também tenham outras relações.
Não estou colocando a questão de defmir se são os homens ou as
mulheres que têm relações extraconjugais. Mesmo tendo, ela de
veria ter assistência. Não tendo e sendo reinfectada, mesmo ela di
zendo que ela não tem, é ela que é tratada, e é ela que volta.
Quando se chega na Aids, em que se lida com o limite da vida e da
morte, não adianta dar o antibiótico, para, quando acabar o anti
bi6tico, ela ser reinfectada e vir buscar outro antibi6tico. A ques
tão se mostra de uma fatalidade e de um nível de responsabilidade
enorme. Acho que existem duas coisas aí. Há uma questão de re
cursos materiais e há uma questão, também, de concepção do pro
grama, que ainda não está de fato incorporado, implantado. Então,
ainda há esse viés, essa visão das mulheres eivada não só de dis
criminação como de preconceito. Acho que esse é um problema
sério.

Em relação, por exemplo, à questão da prática educativa,
uma das grandes inovações do PAISM, uma das questões mais im
portantes que o PAISM traz é sua dimensão educativa, porque é
sua dimensão educativa que vai tirar a assistência do lugar eurati-
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vo para o lugar preventivo, e para um lugar preventivo não tradi- não está no selViço é que você não encontra esse material no selVi
cional, mas um lugar preventivo onde quem se previne é sujeito de ço. Posso dizer que não se encontra em Pernambuco, onde convi
coohecimento, é um sujeito integral, é uma pessoa que tem direito, vo no dia-a-dia, mas posso dizer também que não se encontra em
é uma pessoa que sabe das infonnações, é uma pessoo que conbe- outros Estados, porque na rede temos setenta grupos de lugares di
ce o funcionamento do seu corpo. Quer dizer, é uma prevenção ferentes, atuamos na pratica educativa em lugares diferentes. Há
com saber, não é uma prevenção só como a prevenção de uma va- quatro ou cinco anos fIZ um curso no Maranhão, junto com outras
cina. Em termos comparativos ela traz alguma coisa a mais, por- pessoas. Fizemos uma recomendação dos materiais e foi preciso
que ela traz uma dimensão também de cidadania, que é a fazer um pedido. Encontramos esse material num s<Xão, num
dimensão da informação, com a qual inclusive você vai ser sujeito abandono total, bastante prejIdicado em termos de conselVação.
autônomo para fazer com essa informação o que você achar me- Acho que isso também tem a ver não só com a questão da implan
lhor para sua vida. Então, essa dimensão da prática educativa é ab- tação da concepção da prática educativa, mas também com recur
solutamente relegada a plano quase nenhum, nem é segundo sos com gasto com o uso que se faz dos recursos públicos. Então,
pIanO. Continua a prática educativa bastante tradicional, e com um Marta eu acho que de uma maneira geral...
agravante: nos casos em que a prática educativa se faz sobre anti- A SRA. PRESIDENTE (Deputada Marta Suplicy) - Acho
concepção, eu acho que ela ainda é feita também muito em cima que V. S· explicou muito bem como está a situação. Então, agora
de uma perspectiva só do controle da natalidade. Isso é especial- vamos passar a palavra as Deputadas inscritas. Em primeiro lugar,
mente grave em dois sentido. Primeiro, o de que própria Constitui- a Deputada Fátima Pelaes.
ção brasileira declara o direito de escolha. E é especialmente A SRA. DEPurADA FATIMA PELAES - Sr- Presidente,
grave, agora, em relação à questão da Aids. Não dá mais para pen- colegas Deputadas e Deputados, primeiro gostaria de parabenizar
sar anticoncepção separada da questão da prevenção das doenças a Deputada Marta Supliry e o Deputado José Pinotti por terem tra
sexualmente transmissiveis. Isso vai desde as escolhas dos méto- zido esse debate a Comissão e também pela criação da Subcomis
dos. Você pode olhar a tabela do uso de método no Brasil. Os dois são para acompanhar o Programa. Como percebemos esta
'ÚnÍcos métodos que mudaram de lugar foram a pfiula, que veio Comissão e realmente muito necessária.
para segundo, e a esterilização, que foi para primeiro e se mantém A Dr- Maria Betânia fez algumas colocações que nos levam
lá em cima. O condon, o DIU e o diafragma se mantêm na parte realmente a refletir em cima de popularização do PAlSM. Acho
inferior da tabela, em.percentuais de 0,0 alguma coisa por cento. que precisamos popularizar esse Programa Moro num Estado bem
Na verdade, eles estão no lugar em que sempre estiveram, eles não distante - foi citado o exemplo do Amapá e de São Paulo. É muito
estão em quase lugar nenhum. difícil nas comunidades mais longínquas as pesssoas.. saberem o

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Marta Suplicy) - Tive- que o programa. E muito menos se ele funciona.
mos oportunidade de ver isso aqui numa audiência póblica. Exata- Em cima disso, eu gostaria de saber de V. S·, Dr.a Maria
mente esses dados, não sei se estão lembrados. Betânia, como encara uma parceria da Rede de Saúde e Direitos

A SRA. MARIA BETÂNIA DE MELO ÁVILA - Aí acho Reprodutivos com esta Subcomissão, para que possamos atingir
que há uma questão. O diafragma, por exemplo, é um métblfu que, esse objetivo, já que V. S· enfatizou que as pessoas que trabalham
além do controle reprodutivo, traz também beneficios de preven- no próprio Programa o desconhecem. Então, acho que é muito im
ção de DST. portante que possamos fazer com que eFse Programa deixe de ser

Hoje, a gente não pode fazer essa discussão dissociada, in- apenas uma experiência que tem dado certo a nível internacional
clusive porque os métodos de longa duração expôs as mulheres a conforme foi colocado por V. S· e possa dar certo no dia-a-dia das
situações de risco ainda maiores, porque sabemos que, infelizmen- mulheres e dos homens deste País. Eu queria ver como poderia
te ten)1o que dizer isso, com a qualidade das relações de gênero de t' acontecer e como V. S· encara essa parceria com a Rede Nacional
poder que temos no Brasil, negociar prevenção de doenças sexual- de Saúde e Direitos Reprodutivos.
mente transmissiveis é uma tarefa difícil para as mulheres. A gente A SRA. MARIA BETÂNIA DE MELO ÁVILA - Respon
sabe há uma recusa sistemática dos homens ao uso do condon, e a dendo a Deputada Fátima PELAES. Parlamentar que tem defendi
Marta tinha falado que se achava que as mulheres não estavam do bastante essa questão no Congresso Nacional e que tem sido
afetadas, sobretudo as mulheres casadas, e que a gente vê, pelas para nós uma parceira de maior importância, acho que ela pode ser
pesquisas, que as mulheres casadas, com relações monogâmicas, um caminho para que dentro do Congresso Nacional consigamos
são hoje um grupo de altíssima contaminação. Então, temos que sensibilizar os Parlamentares e aprovarem projetos de lei tão fun
pensar prevenção de doenças e anticoncepção como dois campos damentais para que de fato essa política social seja implantado e
relacionados, autônomos, moralmente, mas relacionados no que também pode ser uma parceria que traga isso que V. Exa colocou e
diz respeito à questão da saúde. que é da maior importância, a questão da vulgarização, da popula-

Do ponto de vista da prática educativa, nos anos 80, o mo- rização do PAlSM A Rede é uma articulação bastante consolida
vimento de mulheres e grupos de estudos, de pesquisas e de edu- da e organizada. Temos um Conselho Diretor que defme as linhas
cação produziram matérias fantásticas que nós não vemos mais na gerais, mas trabalho associado ao cotidiano dos grupos. Podería
rede pública é outro problema. Não só é uma questão de desconti- mos, primeiro, uma idéia que já tinha, para construir essa parceria
nuidade, mas também de investimento. de uma fonna mais fortalecida, fazer um·seminário. Posso trazer

E nós somos testemunhas disso porque fIzemos esses mate- sugestões aqui, mas tínhamos que ter, a partir dessa disposição e
riais, que eram de boa qualidade e traziam a discussão sobre con- dessa enorme responsabilidade que V. Ex&s tem mostrado com a
cepção e anticoncepção, sobre gravidez, sobre parto. Havia um questão, um seminário conjunto com a Rede, dentro do Congresso,
intitulada ''Para viver o amor' e um sobre o processo da gravidez. do qual pudéssemos tirar compromissos formais e atividades práti
Vários desses materiais foram encomendados pelo próprio Minís- cas, tanto do ponto de vista político como de ootros. Logicamente,
tério da Saúde. Depois na gestão de 1985/89, da Jaqueline, no não com a rede na sua totalidade, mas poderiamos trazer um sistema
CNDM Conselho Nacional dos Direitos das Mulheres, alguns ou- de representação da Rede, já que ela atua em vários Estados. Nesse
tros materiais foram produzidos numa relação Conselho Nacional ..' seminário-podeIfal:i:i.os concretizar esses laços, dando oportunidade a
é Ministério. Acho que uma prova de que essa concepção de fato ootras pessoas qUe não têm tido tanto ocasião de vir ao Congresso
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para um diálogo mais corpo a corpo com o Poder Legislativo. Se
ria um excelente inicio para traçar estratégias conjuntas.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Marta Suplicy) - A per
gunta da Deputada Fátima Pelaes vem bem a calhar no sentido de
que, para as pessoas inscritas nesse programa do PAISMnos Esta
dos, vamos ter que marcar depois uma reunião para criar uma es
tratégia. Vou passar a palavra para as outras Deputadas, mas,
depois, gostaria que o Dr. José Ferreira Nobre Fonniga dissesse
em que medida essa Comissão que estamos criando pode intervir,
a nível de pressão no Ministério ou a nível de atuação nos Estados,
porque estamos nos propondo a isso.

Passo a palavra para a segunda inscrita, Deputada Ceci Cu-
nha.

A SRA. DEPUTADA FÁTIMA PELAES - SI"" Presidente,
peço a palavra pela onlem.

A SRA. PRESIDENfE (Deputada Marta Suplicy) - Tem
V.Ex"apalavra. ,.

A SRA. DEPUTADA FATIMA PELAES - Gostaria de
complementar, fazendo uma pergunta ao representante do Ministé
rio. Como funcionam os centros de fonnação do PAISM? Não fi
cou muito claro para mim. V. S" deve ter faiado, mas me perdi um
pouco.

O SR. JOSÉ FERREIRA NOBRE FORMIGA FILHO - A
partir de 1993, o Projeto do Fundo das Nações Unidas para a Po
pulação com o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mu
lher foi redirecionado, tendo em vista a quantidade de dinheiro,
que era muito pequena. Naquela ocasião reduziram extremamente
o que vinha sendo feito anteriormente, por um simples motivo: a
taxa de fecundidade caiu como eles já queriam há muito tempo,
então o Brasil deixou de ser prioridade naquele nível que todos sa
bem e não preciso repetir aqui. Os investimentos das organizações
internacionais de cooperação técnica e fmanceira passaram a dar
ao Brasil uma prioridade secundária, e os recursos foram extrema
mente diminuídos. Então, passamos a trabalhar com os centros,
passamos a credenciar centros de excelência e de atenção à mu
lher, ou universitários ou de Secretarias Estaduais ou Municipais
de Saúde, no sentido de treinar pessoas nas ações do PAISM e for
mar centros de capacitação nas suas ações em cada Estado. Isso
diminuiria os custos de treinamento. Não seria mais necessário
deslocar equipes para treinar em São Paulo, em Belo Horizonte ou
em Brasília, onde, antigamente, existiam os centros de excelência,
e passamos a fazer isso em todos os Estados. Hoje em dia, todos
os Estados têm. Logicamente, se fizermos uma análise, vamos no
tar que, em muitos deles, o centro não está funcionando bem, pelo
fato de a pessoa que foi treinada ter sido deslocada de lá para outra
unidade de saúde, etc. Está em constante reavaliação, porque as
mudanças administrativas provocam. realmente, uma dificuldade
muito grande.

Uma das estratégias importantes é levar o conceito do
PAISM às universidades. O aluno sai fonnado sem saber o que é o
PAISM Ele sai da universidade, fez uma residência de ginecolo
gia e não sabe o que é o PAISM, nunca folheou nada do PAISM,
nem os seus documentos, nem as suas normas, nem coisa alguma.
De tal fonna que foi uma maneira de nos associarmos com as uni
dades formadoras das universidades. Trabalhávamos não só com
faculdades de Medicina, mas tatnbêm com as faculdades de Enfer
magem, no sentido de levar Utná discussão do l'AISM junto às fa
culdades que fonnam àS enfé1.1l1eiras. Esse é um trabalho que vem
sendo feito dentro do Projeto do Funuap al1lalD1ente c, também,
com li sociedade cientifica. A Federação Brasileira de Ginecologia
e Obstetrlcia e a Sociedade Brasileira de ReprêJdução. Humana
hoje fazem Untá pan:erla constante com o PAISM no atnbito fede
ral no sentido também de fazer chegar a essas pessoas O conheci-

mento do que é realD1ente o PAISM, para que serve e o que inte
ressanele.

Quando falamos, em uma dessas reuniões de sociedade
científiéa, em um congresso médico, emrelação de gênero, as pes
soas ficam caladas, porque não sabem exatamente o que é isso.
Então, estamos propondo a cada congresso médico de ginecologia
e obstetricia colocar o conceito de gênero dentro da avaliação de
qualidade dos serviços, fundamentalD1ente, de saúde reprodutiva.
Acho que isso é extremamente importante, e, muitas vezes, vemos
catedráticos de ginecologia e obstetrlcia que não têm a mínima
idéia do que seja o conceito de gênero.

A SRA. PRESIDENfE (Deputada Marta Suplicy) - Vou
até contar uma piada. Outro dia, fui a um congresso para coonle
nar uma mesa de gênero, em Bruxelas.

Era superimportante. Contei à minha mãe, que ficou en
cantada e disse: "Que lindo, minha filha". E perguntou: "O que é
mesmo gênero?" Ela achou tudo lindo, mas não tinha idéia do
que era a questão de gênero. A gente fica falando, e a população
não conhece. Mas o ponto que V. S" está levantando é importan
tíssimo, porque os médicos não têm a mais leve idéia do que seja
política de gênero.

O SR. JOSÉ FERREIRA NOBRE FORMIGA FILHO - E
um dos grandes problemas que temos na implantação do País é
exatamente a resistência que existe dos próprios ginecologistas e obs
tetras. Quer dizer, se não conseguirmos mudar o comportamento, a
cabeça, o raciocínio dessas pessoas, não vamos realD1ente para frente.
N"ao há como, porque o fOlIllador do profISSional, que é o professor de
Ginecologia, o professor de Obste1Ifcia, não sabe o que é o País.

Outro dia, tivemos uma reunião da Comissão Interstorial de
Saúde da Mulher, do Ministério da Saúde, e um representante,
quando falei em País, disse: ''Mais uma sigla do serviço fAÍblico."
E ele estava representando uma organização na Comissão Interse
torial de Saúde da Mulher, do Ministério da Saúde, do Conselho
Nacional de Saúde. Quer dizer, ter que explicar o que é o País, a
essa altura,~ uma pessoa que está dentro de uma Comissão
desse nível... É realmente difícil. É um trabalho incansável com as
unversidades, com a sociedade científica, com esses centros de
centes assistenciais, com os quais temos tido um trabalho muito
grande, porque fonnamos o centro, treinamos as pessoas, ele co
meça a funcionar de maneira bastante adequada, e, de repente,
novo Secretário de Saúde resolve que aquele local não terá mais
atendimento à mulher, passará a ser um pronto-socorro, e, pronto,
acabou todo um trabalho de quatro, cinco anos. Mas, felizmente,
na sua terra há um centro, ligado ao serviço público estadual, do
qual toda a equipe treinada, até hoje, pelo menos, não foi removi
da. Pelo menos isso.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Marta Suplicy) - Acho
que V. sa já deu uma dica de por onde vamos começar. Acho que
vamos começar visitando os centros de treinamento de cada Esta
do, vendo em que condição estão, fazendo um relatório. A partir
disso, fazemos uma estratégia.

O SR. JOSÉ FERREIRA NOBRE FORMIGA FILHO - Eu
gostaria de apresentar apenas mais uma sugestão.

A SRA. PRESIDENfE (Deputada Marta Suplicy) - Pois
não.

o SR. JOSÉ FERREIRA NOBRE FORMIGA FILHO - ti
vemos uma participação importante do movimento organizado de
mulheres no Plano Nacional de Redução da Mortalidade Materna.
Tivemos uma representação do movimento e tivemos a oportuni
dade de ter, em todos os Estados, SUa atuação junto às Secretariãs
Estaduais, para que elas formassém. também, seus comitês de
combate à mortalidade materna, e acho que essa é uma das ações
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que podem ser feitas por esta Comissão, sem dúvida alguma, junto
ás Secretarias Estaduais de Saúde, no sentido de se manter o Pro
grama, no sentido de dar força ao Programa.

A SRA. PRESIDENIE (Deputada Marta Suplicy) - Mas
isso é separado do Jreinamento, é em outro lugar? ,

O SR. JOSE FERREIRA NOBRE FORMIGA FILHO - E
em outro lugar, é dentro da Secretaria de Estado.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Marta Suplicy) - Para
ver os planos de~ção•.•

O SR. JOSE FERREIRA NOBRE FORMIGA FILHO - Os
comitês estaduais de mortalidade materna. São extremamente im
portantes neste momento. São propostas bastante claras e que não
demandam grandes...

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Marta Suplicy) - Muito
obrigado, Dr. Formiga.

Temos quatro inscritas, ainda: a Deputada Ceci Cunha, a
Deputada Elcione Barbalho, a Deputada Alcione Athayde e a De
putada Marilu Guimarães. Vamos tentar abreviar prometo não fa
lar tanto (risos) - para vellD.OS se Conseguimos encerrar.

Concedo a palavra à Deputada Ceci Cunha.
A SRA. DEPurADA CECI CUNHA - Gostaria de exter

nar a minha satisfação em ter ouvido o Dr. José Ferreira Nobre
FOllD.Íga Filho e a Dra. Maria Betânia de Melo Ávila e dizer que a
Deputada Marta Suplicy nos proporcionou um momento muito
importante.

Penso que este assunto é fundamental, por conta de sermos,
nós, mulheres, a maioria da população e sentinnos que há uma neces
sidade urgente em que se dê uma atenção especial a esse Programa.
Conheço esse Programa. Tive a satisfação de, em 1988, trabalhar com
a Secretária de Saúde de um pequeno Mulftclpio. Ela tinha um conhe
cimento profundo das causas do Sistema Unico de Saúde, e o Progra
ma de Assistência Integral à Saúde da Mulher era uma coisa
fundamental para ela. Durante dois anos tivemos as mulheres daquela
região assistida. Depois, acabro, não existe mais.

O que é preciso? O fundamental é a dimensão educativa.
Temos que levar - o Dr. FollD.Íga bateu na tecla fmal, mesmo - às
Secretarias de Estado, com o compromisso dessas de levarem às
Secretarias de Município e com o compromisso dos secretários
dos Municípios de levarem, para quando forem ter contato com os
secretários de estado, as enfermeiras capacitadas, os ginecologistas
que queiram participar do programa - nem todos querem, pois o
mesmo exige dedicação, exige muito respeito à mulher e é um
programa que revitaliza, que valoriza a mulher. Não admitimos,
hoje, mulher morrer de câncer de colo de útero. Mas ainda há mor
tes. E também há mortes por câncer de mama. Há mulheres que
não amamentam. Precisamos levar isto para as bases, para aquela
mulher mais simples, que está esquecendo que tem a obrigação
materna de levar o seu fJlho ao seu seio. Isso é o mínimo, mas en
fatizo porque sabemos que hoje poucas mulheres querem ama
mentar, até pelo desconhecimento. Quero neste momento fazer
uma homenagem ao ''Didi", pelo que ele está levando para a mu
lher, mostrando que a mulher tem que amamentar.

Quero dizer, Dra. Betânia, que há uma luta nossa, dos gine
cologistas, em relação ao tratamento conjugal. Estamos ainda num
tempo em que o homem não aceita ser tratado - ele diz que não
tem nada, não sente nada, não tem doença, o que elayegou com
outro e cria outro problema. E o que está faltando? E educação.
Precisamos trabalhar nessa tecla.

Quero parabenizá-los e dizer que meu Estado precisa muito
disso. O meu Estado tem um programa, eu sei, mas eu sou gineco
logista e sofri muito durante longos anos para conseguir Dill, dia
fragma e geléia em meu consultório. Só consegui através da
BENFAM, até para o posto de saúde em que eu também trabalha-

va. Eu levava para o posto e para o meu consultório, mas era mui
to difícil. Além de morar muito distrante da Capital, a forma de re
ceber o material passa por uma série de processos que exigem
acompanhamento, e eles querem toda a documentação. Temos di
ficuldade. Precisamos abrir esses caminhos e levar aos Secretários
a mensagem da responsabilidade que cada um tem, tanto do Esta
do como do Muuicípio. Lembro-me de que, há anos, vi caminhões
de sulfato ferroso em gotas, para medicar gestantes por um longo
período, o que significa "apenas" falta de respeito ao dinheiro pú
blico, porque, se é possível fazer gotas, é possível fazer comprimi
dos. Fica muito mais prático e muito mais eficiente.

O assunto fundamental é a educação. Para todos: para o Se
cretário, para os médicos e para os usuários, de forma geraL

Agradeço a oportunidade e sinto-me inteiramente à vonta
de, Deputada Marta Suplicy, para pedir-lhe para participar desse
acompanhamento, porque temos que bater forte.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Marta Suplicy) - V.Exa

não está inscrita? Creio que sim.
A SRA. DEPUTADA CECI CUNHA - Na subcomissão,

creio que não.
A SRA. PRESIDENIE (Deputada Marta Suplicy) - Então,

claro que sim.
A SRA. DEPUTADA CECI CUNHA - Precisamos, então,

é cobrar dos Estados, e de maneira forte, porque se não tomarmos
conta dessa situação, a mulher, a cada momento, vai ser menos
atendida.

A SRA. PRESIDENIE (Deputada Marta Suplicy) - Vamos
nos organizar.

A SR:A. DEPUTADA CECI CUNHA - Quero dizer tam
bém que aquela Secretária da qual falei há pooco foi eleita Presi
denta do Conselho da Mulher. Ontem mesmo estivemos em um
momento em que uma doente mental havia sofrido traumas dentro
de um hospital e a cidade não tinha ~ndições para viabilizar o
processo. E conseguimos alguma coisa. E preciso ir à luta, mesmo,
desprender-se, pois a nossa tarefa é árdua. Quando deixamos os
nossos afazeres e vimos para cá é com um compromisso muito
maior, e esse compromisso tem que ser nosso, como mulheres,
para dar o exemplo a esta Nação.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Marta Suplicy) - Muito
obrigada, Deputada Ceci Cunha.

Concedo a palavra à nobre Deputada Elcione Barbalho.
A SRA. DEPUTADA ELCIONE BARBALHO - Prezado

Dr. FollD.Íga, Dra. Betânia, companheira Marta, tive oportunidade,
por duas vezes, de fazer parte do Governo. Com meu ex-marido
como Governador, assumimos uma posição bem diferente das
ações de outras mulheres de Governador. Praticamente inovamos
nessa ação. E estamos vendo que mulheres de Governador hoje
têm outro tipo de ação.

A questão p6lítica é muito difícil de ser vista, porque sem
pre um faz e outro vem e desfaz ou então procura inovar, não veri
ficando todo o esforço que foi concentrado, no nível de recursos,
não só do Estado, mas de outras instituições que viabilizam os
convênios. Uma das ações que trabalhamos, e de uma forma bem
específica, é a questão da prostituição da mulher - inclusive fize
mos o primeiro encontro, em nível nacional, dentro do meu Esta
do. Isso foi motivo de críticas, porque mulher de Governador
envolver-se com mulheres trabalhadoras do sexo é uma coisa mui
to dificil- a sociedade pode avaliar mal o comportamento. Na me
dida em que assumi esse posicionamento e procurei 1Iazer todos os
segmentos do Governo do Estado, a coisa começou a mudar - in
clusive o respeito por essas mulheres, que eram agredidas, violen
tadas, pela própria Polícia, principalmene na área central. Isso nos
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custou um tmbalho muito árduo na questão do respeito por essas
mulheres. Muitas vezes era uma questão, também, de sobrevivên
cia. Mas iria muito mais longe do que essas propostas que foram
expostas aqui. Seria bom que pudéssemos, também, sensibilizar a
esposa do Presidente - hoje ela está à frente de um projeto de
grande repercussão nacional, o da Comunidade Solidária - e en
volver as esposas dos Governadores, porque elas têm. liderança e
nmmalmente atuam dentro da área social, em cada Estado. Isso
envolvétia, logicamente, secretarias Estadual e Municipal e abran
geria unia faixa muito mais representativa dentro de cada Estado.
Se não descentralizarmos essas ações, vamos continuar na mesma
ninguém sabe o que é esse programa, ninguém sabe o que se pode
dar como contribuição, como se pode agrupar, como é que se pode
fazer para que tenhamos um retomo mais significativo. Parto para
a questão de que a Deputada Marta sempre fala da necessidade de
uma discussão da sexualidade na escola. O número de menores
que buscam curiosas para fazer aborto, ou elas mesmas se autome
dicam, o número de meninas que faleceram na Santa Casa de Mi
seric6rdia do Estado do Pará, por esse tipo de ação, por medo dos
familiares e pela questão da sociedade, era muito maior do que o
número de natalidade dentro da Santa Casa. Quando elas chega
vam no hospital o índice de infecção era tamanho que já não dava
mais para controlar, quando não já perdendo muito sangue, com o
útero perfurando, enfim, num estado de grande dillculdade, que já
não dava mais para controlar.

Proponho o envolvimento das ONG, de todas as instituições
existentes em cada Estado, e que fizéssemos uma ação mais am
pla, envolvendo também a Câmara Municipal e a Assembléia Le
gislativa. Isso é de responsabilidade de todos nós, não fica só com
uma parcela da sociedade. Quanto à questãó de criar novas leis,
penso que já temos leis demais, o que está faltando é compromisso
e que essas leis sejam respeitadas. E que paremos com esse neg6
cio de dizer eu sou do PMDB, você é do PT, você é do PCdoB.
Penso que temos uma responsabildiade maior com esta Nação e
com tudo aquilo que diz respeito ao ser humano, que tem que ser,
acima de tudo, respeitado em sua integridade, na questão da cida
dania. Pediria tanto à Dra. Betfulla como ao Dr. Formiga, princi
palmente a este, que me repassassem mais dados, porque nos
propomos a articular, dentro dos nossos Estados, uma ação mais
significativa.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Marta Suplicy) - Para a
Comissão, Deputada Elcione. A Comissão é que vai trabalhar.

A SRA. DEPurADA ELCIONE BARBALHO - Sem dú
vida. Gostaria de ter mais dados, Sra. Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Marta Suplicy) - Do seu
Estado, em particular?

A SRA. DEPurADA ELCIONE BARBALHO - Sim, por
que hoje temos um instituto que é suprapartidário, dentro do nosso
Estado, com 150 mulheres agregadas, que seriam como células de
divulgação e de um tmbalho mais específico na base. Podem ficar
certos uma coisa, Dra. Betânia, Dr. Formiga; a Região Norte é atí
pica. Há dificuldades fmanceiras e outras. O meu Estado, por exem
plo, é um continente. Há dificuldades de chegar na base e repassar
essas questões. Sozinhos V.Sas nada farão. Penso que cabe a todos
nós assumimos este compromisso e levannos esse trabalho, para que
tenha uma reprecussão maior, porque a situação é deprimente. A
questão de proliferação da AIDS também é uma coisa muito séria.
Peço esse sentido mais amplo, a partir da mulher do Presidente, dando
seu testemunho, e do envolvimento nessa questão das mulheres dos
Govemadotes e dos Prefeitos. Muito obrigada.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Marta Suplicy) - Obri
gada, Deputada Elcione. Penso que esta reunião está sendo ótima

porque já está dando mil idéias de estratégias. Uma delas pode ser
a de fazer em cada Estado, na Assembléia e na Câmara, no mesmo
dia, a esposição do PAISM para todos os Deputados e todos os
Vereadores, porque isso criaria um impacto em nível nacional. To
dos iriam escutar. Se conseguimos fazer em cada Estado, no mes
mo dia, é um ótima idéia. Convida-se a Primeira - Dama.

A SRA. DEPurADA ELCIONE BARBALHO - Sem dú-
vida.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Marta Suplicy) - Está
caminhando bem a nossa reunião. (Risos.)

Concedo a palavra à Deputada Alcione Atbayde.

A SRA. DEPurADA ALCIONE ATHAYDE - Em pri
meiro lugar, gostaria de parabenizar a Depltada Marta suplicy,
pélo evento e parabenizar as palestrantes, Dr. Formiga e Dra. Be
tânia. Só não falarei que estou perplexa com a realidade porque
nós, mulheres, já passamos, há muito, da fase de perplexidade para
a determinação, para a ação. Mas realmente indigna-se que, como
foi exposta pelo Dr. Formiga, de 50 mil profissionais treinados
neste País, 70% já estão canalizados, para outras áreas e não estão
afetivamente trabalhando nesse programa.

Dr. Fonniga, V.S· falou que a última avaliação do programa
foi em 1992 e que avaliações. posteriores, pelo que entendi, seriam
meio desnecessárias, porque já se sabe que não está implantado.
Acho fundamental que tenhamos essa avaliação. Até gostaria de
solicitar aqui que fosse encaminhada essa última avaliação, de
1992, para esta Comissão, porque isso é fundamental para nós. E
gostaria de dizer à Deputada Marta Suplicy que, talvez mais do
que uma exposição do PAISM nas Assembléias e Câmaras de todo
o País, devêssemos fazer uma exposição dessa avaliação, porque
hoje existe um conceito de que o PAlSM é um programa que deu
certo neste País. na verdade, ele deu certo muito mais no papel do
que na prática.

Fui Secretária de Saúde de um Município no Estado do Rio
de Janeiro, Campos. Tive oportunidade de ali implantar o PAlSM
e estou meio que pasma pela realidade de implantação efetiva de
Programa 30% dos serviços de mulher têm o PAISM parcialmente
implantado. Acho essa reavaliação fundamental para que exponha
mos isso. temos que parar de ver o PAISM como algo bonito que
aconteceu neste País. Na verdade, não aconteceu. E acho que o
fundamental e não só denunciamos isso, como procurar estratégias
de reversão. Mas parte da denúncia.

Hoje, eu disse à Deputada Marilu Guimarães que vemos a
questão do PAISM e da mulher pela própria presença nesta sala.
temos seis Parlamentares mulheres e nenhum homem. E são 34
mulheres e quatrocentos e tantos homens. No Executivo, temos
uma Ministra. Na Câmara, não temos mulher como Líder. Então, o
espaço de mulher encontra-se bloqueado, fechado. Cabe a cada
uma de nós construir esse espaço.

Finalmente gostaria de pedir o encaminhamento dessa ava
liação feita em 1992 à Comissão. Isso é de fundamental importân
cia para cada um de nós.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Marta Suplicy)- Deve
ser encamninhada à Comissão de Seguridade Social e família.

Muito obrigada à Deputada Alcione Atbayde.
Para fmalizár, ouviremos a Deputada Marilu Guimarães.
A SRA. DEPUTADA MARILU GUIMARÃES - Sr. Presi

dente, Dr. Fonniga, Dra. Betânia, companheiras aqui presentes,
companheiros de luta, gostaria de parabenizá-la, Deputada Marta
suplicy, pela vontade política que demonstra em telD10S de realiza
ção.

Quero ressaltar que não faço parte desta Comissão, mas não
fico distante dessas discussões. E hoje recebi o telefonema da De-



Distribuição nO 36t'95

DISTRIBUIÇÃO DE PROJETOS

318 Reunião (ordinária), realizada em 23 de agosto de

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

O Deputado ROBERTO MAGALHÃES, Presidente da C0
missão de Constituição e Justiça e de Redação, fez a seguinte

No dia 23 de agosto de 1995, às 11 horas:no plenário 12,
Anexo IL da Câmara dos Deputados, reuniu-se a Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público, sob a presidência
do Deputado Wigberto Tartuce, Presidente, presentes os Deputa
dos Marcos Medrado e Zila Bezerra, Vice-Presidentes. Ubaldo
Correa, Roberto França, lldemar Kussler, Sandro Mabel, Jorge
Wilson, Jair Siqueira, José Carlos Aleluia, João Mellão Neto, Wil
son Braga, Zaire Rezende, Agnelo Queiroz, Paulo Paim, Wilsoo
Cunha, Paulo Rocha e Maria Laura. Compareceu ainda o Deputa
do Cunha Lima. Deixaram de registrar suas presenças os Deputa
dos Olico Vigilante, Inocêncio Oliveira, Jair Bolsonaro, Jair
Meneguelli, José Pimentel, Márcia Marinho, Michel Temer, Mi
guel Rossetto, Miro Teixeira, Paulo Feijó e Valdomiro Meger. Ex
pediente: Havendo m1mero regimental, o Presidente submeteu à
apreciação do plenário a ata da 29· Reunião Ordinária e da 30
Reunião de Audiência Pública, realizadas em 16 e 17 de agosto,
respectivamente, que foram aprovadas. Ordem do Dia: Pauta nO
15/95 - 1) Emendas Oferecidas em Plenário ao Projeto de Lei nO
6.664-N85 - que "introduz modiftcações na Consolidação das
Leis do Trabalho, na parte que disciplina a jornada de trabalho".
Relator: Deputado Paulo Paim. Parecer: favorável às duas Emen
das de Plenário. Vista: Deputado Sandro MabeL Devolução da
vista apresentando voto em separado, contrário. O Presidente con
cedeu a palavra aos Deputados Paulo Paim e Sandro Mabel para
que efetuassem a leitura dos pareceres do relator: rejeitado. O De
putado Paulo Paim pediu veriftcação de votação. Votaram pela re
jeição 7 Deputados e pela aprovação 2, num total de 9 Deputados,
fiCando constatada a inexistência de quórum. Encerramento: O
Presidennte encerrou os trabalhos às 11 horas e 25 minutos. E para
constar, eu, Talita Veda de Almeida, Secretária, lavrei a presente
Ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelo Presidente e
encaminhada à publicação no Diário do Congresso Nacional.
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putada Marta Suplicy convidando-me para participar. Acho que Quero agradecer a presença ao Dr. Formiga e à Dra. Bei!
isso é muito itllliortante, na moeda em que envolve, de forma su- nia e avisar que a reunião ordinária de amanhã da Comissão de Se
prapartidária, todos nós nessas questões importantes para nós. la- guridade Social e Familia foi cancelada, porque vamos ter uma
mento profundamente não estar tão cheia esta reunião da reunião da PEC 69, sobre o financiamento de saúde, que será rea
Comissão. E quero parabenizá-la também pela pressa em política lizada nesta sala, às IOb, com a presença dos Ministros Pedro Ma
de resultados. Estamos aqui analisando um programa de mais de lan e José Serra.
uma década que não está andando. E isso me preocupa. Não sei se seria adequado agora, mas vamos precisar mar-

Recentemente, presidi uma Comissão que investigou a car reunião, não sei se será melhor fazer neste semestre 00 no pró
prostituição e a exploração de crianças no Brasil inteiro. Ali traba- ximo, para pensarmos as estratégias. O que V.Ex·s acham?
lhamos com o intestino do Brasil, Dr. Formiga, e tomamos real- Poderemos marcar para agosto, para nos sentarmos e criar as estra
mente consciência do que está acontecendo com nossas meninas e tégias.
de como está sendo conduzida a prática. Acho que foi um trabalho Então, estabelecerei uma data e mandarei avisar nos gabine-
muito importante, que fez o Brasil discutir uma questão que até tes no inicio de agosto.
então, até ontem, era tabu. Ninguém falava nesse assunto. será que Está encerrada reunião.
vamos precisar de mais duas, três décadas para que as ações em
relação a essas questões sejam resolvidas? Há uma certa ansiedade
em todos nós para ações concretas.

Neste momento, quando falamos em estratégia, como foi
muito bem exposto aqui pela Deputada Marta Suplicy, devo dizer 1995
que acho estratégia fundamental. Acho que essl!- ação prática, que
foi sugerida aqui, de envolver as Assembléias Legislativa, as Pri
meiras-Damas, enfIm, as pessoas que ocupam certa posição na c0

munidade, é importante. Entretanto, precisamos também, para que
essa estratégia aconteça de uma forma mais dinfunica, a mulher es
teja preparada para a guerra, senão não poderemos falar em estra
tégia. A própria mulher, pois ainda é muito diflcil a questão da
educação, da consciência dos seus direitos. Então, vmaos fazer
uma reunião, como esta Comissão pretende - e acho a idéia bas
tante louvável- e levar essa discussão para as bases. Não adianta
só nós estarmos preocupados.

Deixo, porém, a esta Comissão a sugestão de que, além des
sa discussão com as pessoas envolvidas, que têm compromisso
mais politico com essa questão, também haja um trabalho, Deputa
da Marta Suplicy, muito grande, de conscientização das bases, 00

seja, da propria mulher, para gritar e reivindicar. Ela nem é cons
ciente do seus direitos. E isso está interligado: questão da saúde,
questão da exploração, questão da educação, de salas de aula, da
discriminação, do preconceito. Então, acho que, nessas ações inte
gradas, vamos conseguir trabalhar de maneira muito melhor, dan
do passos, como o que foi dado hoje. de fonna suprapartidária,
envolvendo pessoas com sensibilidade, e, realmente, partindo para
as bases.

Parabéns, e que nosso gás continue, para que consigamos
resultados em relação a essas causas considerada ainda menores
dentro do Congresso Nacional.

A SRA. PRESIDENfE (Deputada Marta Suplicy) - Muita
obrigada, Deputada Marilu Guimarães.

A SRA. DEPUTADA ALCIONE ATHAYDE - Deputada
Marta Suplicy.

A SRA. PRESIDENfE (Deputada Marta Suplicy) - Pois
não, Deputada Alcione Athayde.

A SRA. DEPUTADA ALCIONE ATHAYDE - Quero ape
nas sugerir que utilizemos também de meio de comunicação.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Marta Suplicy) - Como?
A SRA. DEPUTADA ALCIONE ATHAYDE - Os meios

de comunicação. Que se ftzesse alguma campanha.
A SRA. PRESIDENfE (Deputada Marta Suplicy) - Preci

samos criar fatos para ter meios de comunicação. Vamos sentar
juntas e criar todos os fatos. ,

ASRA.DEPUTADAALCIONEATHAYDE-Otimo.
A SRA. PRESIDENfE (Deputada Marta Suplicy) - Vamos Eml°.(j·95

criar todos. Vai acontecer esse PAISM. AO SR. ALDO ARANfES:
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Proposta de Emenda à Constituição n° 84195 - do Sr. Mar
quinho Chedid e outros - que "altera o art. 62 da Constituição Fe
deral".

AO SR. ALEXANDRE CARDOSO:
Proposta de Emenda à Constituição nO 82195 - do Sr. Carlos

--Mosconi e outros - que "acrescenta dispositivo ao art. 195 da
Constituição Federal". .

Proposta de Emenda à Constituição nO 83/95 - do Sr. Anto"
nio Geraldo e outros - que "acrescenta parágrafo ao art. 223 da
Constituição Federal".

AO SR. ALMINO AFFONSO:
Ofício n° 414-P/95 - do Supremo Tribunal Federal - que

"solicita licença prévia, nos termos do art. 53, § 1°, da Constitui
ção Federal, para apreciar denúncia oferecida contra o Deputado
Wellington Moreira Franco".

. AO SR. ÊNIo BACCI:
Ofício n° 472-P/95 - do Supremo Tribunal Federal - que

"solicita licença prévia, nos termos do art. 53, § 1° da Constituição
Federal, para apreciar denúncia oferecida contra o Deputado Ri
cardo José Magalhães Barros".

AO SR. GILVANFREIRE:
Proposta de Emenda à Constituição nO 71195 - do Sr. Jovair

Arantes e outros - que "dá nova redação ao art. 8°, inciso N, da
Constituição Federal".

AO SR. JAIRO CARNEIRO:
Proposta de Emenda à Constituição nO 78/95 - do Sr. Le0

nel Pavan e outros - que "altera o caput do art. 212 da Constitui
ção Federal".

AO SR. JOSÉLUlZ CLEROT:
Ofício nO 471-P/95 - do Supremo Tribunal Federal - que (

"solicita licença prévia, nos termos do art. 53, § 1°, da Constitui
ção Federal, para apreciar denúncia oferecida contra o Deputado
Celso Ubirajara Russomano".

AO SR. MILTON MENDES:
Ofício nO 460-P/95 - do Supremo Tribunal Federal - que

"solicita licença prévia, nos temos do art. 53, § 1°, da Constituição
Federal, para apreciar denúncia oferecida contra o Deputado Oscar
Goldoni".

AO SR. NILSON GIBSON:
Proposta de Emenda à Constituição nO 74/95 - do Sr. Ro

berto Pessoa e outros - que "institui mandato de dois anos para
Prefeitos e Vereadores".

. (Apensa a Proposta de Emenda à Constituição nO 79/95.)
AO SR. PRISCO VIANA:
Proposta de Emeneda à Constituição nO 73/95 - do Sr. Ro

berto Pessoa e outros - que "altera o § 3° do art. 46 da Constitui
ção Federal, dispondo sobre a eleição dos suplentes de Senador".

AO SR. REGIS DE OLIVEIRA:
Proposta de Emenda à Constituição nO 87/95 - do Sr. Adyl

son Motta e outros - que "dispõe sobre a ausência de sigilo bancá
rio 00 fISCal para os exercentes de cargo, emprego ou função na
Administração Pública".

Ofício n° 44O-P/95 - do Supremo Tribunal Federal - que
"solicita licença prévia, nos termos do art. 53, § 1° da Constituição
Federal, para apreciar denúncia oferecida contra o Deputado Fans
to Miguel Martello".

AO SR. VICENTE ARRUDA:
Proposta de Emenda à Constituição nO 75195 - do Sr. Seve

rino Cavalcanti e outros - que "acresce~a palavra 'trabalhistas'
aoitexto do art. 179 da ConStituição Federal".

AO SR. VICENTE CASCIONE:
Ofício nO 337-P/95 - do Supremo Tribunal Federal - que

"~olicita licença prévia, nos tet;mos do art. 53, § 1° da Constituição

Federal, para apreciar denúncia oferecida contra o Deputado Mar
co Antônio Nassif Abi Cheddid.

Sala da Comissão, 1° de junho de 1995. - Sérgio Sampaio
Contreiras de Almeida, Secretário.

O Deputado ROBERTO MAGALHÃES, Presidente da Co
missão de Constituição e Justiça e de Redação, fez a seguinte

Distribuição nO 37195

Em 5-6·95
AO SR. ALEXANDRE CARDOSO:
Ofício nO 556-P/94 - do Supremo Tribunal Federal - que

"solicita licença prévia, nos termos do art. 53, § 1°, da Constitui
ção Federal, para apreciar denúncia oferecida contra o Deputado
Sérgio Barcelos".

AO SR. GILVANFREIRE:
Ofício n° 385-P/94 - do Supremo Tribunal Federal - que

"solicita licença prévia, nos termos do art. 53, § 1°, da Constitui
ção Federal, para apreciar denúncia oferecida contra o Deputado
Nelson Marquezelli".

AO SR. HÉLIO BICUDO:
Ofício nO 1.153-P/93 - do Supremo Tribunal Federal- que

"solicita licença prévia, nos termos do art. 53, § 1°, da Constitui
ção Federal, para apreciar a queixa-crime, oferecida coutra o De
putado Federal Giovanni Correa Queiroz".

AO SR. NILSON GIBSON:
Projeto de Lei nO 1.069-B/91 - do Sr. Salatiel Carvalho

que "estabelece novos limites para a área do Parque Naciollill dos
Guararapes".

Projeto de Lei Complementar nO 172193 - do Poder Execu
tivo (Mensagem nO 824193) - que "institui o Fundo de Reestrutura
ção, Reaparelhamento, Modernização e Manutenção de Atividades
da Polícia Federal- FUNREPOL - e dá outras providências".

AO SR. RÉGIS DE OLIVEIRA:
Ofício n° 682193 - do Supremo Tribunal Federal- que "so

licita licença prévia, nos termos do art. 53, § 1°, da Constituição
Federal, para apreciar a denúncia oferecida contra o Deputado Fe
deral Francisco Domingos dos Santos (Chico Vigilante)".

Sala da Comissão, 5 de junho de 1995. - Sérgio Sampaio
Contreiras de Almeida, Secrétário.

O Deputado ROBERTO MAGALHÃES, Presidente da C0
missão de Constituição e Justiça e de Redação, fez a seguinte

Distribuição nO 38195

Em 7·6·95
AO SR. ADYLSON MOITA:
Projeto de Lei n° 269-A/95 - do Sr. Jarbas Lima - que "dis

põe sobre feriados".
AO SR. VALDENOR GUEDES:
Projeto de Lei nO 290-B/95 - do Poder Executivo (Mensa

gem n° 399/95) - que "cria cargos de Agentes Penitenciários na
Carreira Polícia Civil do Distrito Federal".

Sala da Comissão, 7 de junho de 1995. - Sérgio Sampaio
Contreiras de Almeida, Secretário.

O Deputado ROBERTO MAGALHÃES, Presidente da Co
missão de Constituição e Justiça e de Redação. Fez a Seguinte

Distribuição nO 39195

Em 12·6-95
AO SR. ADILSON MOTA:
Proposta de Emenda à Constituição n° 80/95 - do Sr. Fer

nando Gabaria e outros - que "dá nova redação ao § 2,o~ art. 14 e
ao caput do art. 143 da Constituição Federal".

AO SR. ALDO ARANTES:



Ao Sr. ANTONIO DOS SANTOS:
Projeto de Lei n° 3.953-B/93 - Do Sr. Jackson Pereira - que

"concede pensão especial a Antônio Gonçalves da Silva, o ''Patati
va do Assare".

Ao Sr. ENIO BACCI:
Projeto de Lei nO 2.134-A/91 - Do Sr. Augusto Carvalho

que "dá nova redação ao § 2° do art. 543 da Consolidação das Leis
do Trabalho".

Projeto de Lei nO 452195 - Do Sr. Gonzaga Patriota - que
"acrescenta § 3° ao art. 30 da Lei nO 6.015, de 31 de dezembro de
1973, que "dispõe sobre os registros públicos e dá outras provi
dências".

Ao Sr. IVANDRO CUNHA LIMA:
Projeto de Lei nO 474/95 - Do Sr. Feu Rosa - que "acres

centa parágrafo lÍDÍco ao art. 4° da Lei nO 6.015, de 31 de dezem
bro de 1973, que "dispõe sobre os registros públicos e dá outras
providências".

Ao Sr. JAIR SIQUEIRA:
Projeto de Lei n° 2.587-A/92 - Do Sr. José Fortunati - que

"institui o registro obrigatório de declamção de bens no âmbito
dos Poderes da União e dá outras providências".

Projeto de Lei n° 4.622194 - Do Sr. Ronaldo Perim - que
"determina a inserção de mensagem voltada à educação pam o
trânsito nas propagandas de estabelecimentos que fabriquem, co
mereializem ou prestem serviços ligados a veículos automotores
ou seus componentes".

Ao Sr. JOSÉ GENOÍNO:
Projeto de Lei nO 4.178-A/93 - Do Sr. Germano Rigotto 

que "dispõe sobre a anistia das faltas ao serviço na administmção
pública federal, no período que menciona, e dá outras providên
cias".

Ao Sr. NESTOR DUARTE:
Projeto de Lei nO 3.974-B/93 - do Poder Executivo (Mensa

gem nO 373/93) - que "dá nova redação ao § IOdo art. 5° da Lei n°
8.171, de 17 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a política agd
cola".

Projeto de Lei nO 97-A/95 - do Sr. Odelmo Leão - que
"acrescenta artigo à Lei n° 8.171, de 17 de janeiro de 1991, que
"dispõe sobre a política agrícola".

Projeto de Lei n° 106-A/95 - do Sr. Odelmo Leão - que
"dispõe sobre instalações de captação de água pam irrigação nas
barmgens".

Ao Sr. NILSON OmSON:
Projeto de Lei nO 4.123-A/93 - do Sr. Waldomiro Fiomvan

te - que "modifIca a redação da Lei nO 7.474, de 8 de maio de

Em 21·6-95 .
Ao Sr. ALEXANDRE CARDOSO:
Projeto de Lei nO 3.268-B/92 - Do Sr. Elias Murad - que

"dispõe sobre o fornecimento de seringas e agulhas descartáveis
esterelizadas, em Centros de Tratamento e Recupemção de Usuá
rios de Drogas credenciados".

Projeto de Lei n° 190-A/95 - Do Sr. Antônio Jorge - que
''proíbe a comereialização de bebidas alcoólicas ao longo das ro
dovias federais, salvo em perímetros urbanos".

(apenso o Projeto de Lei nO 461/95)
Projeto de Lei nO 496/95 - do Sr. Sérgio Arouca - que "dis

põe sobre o registro civil e o documento lÍDÍco de identifIcação da
pessoa natuml em todo o territ6rio nacional e dá outras providên
cias".

20222 Terça-feira 29 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 1) Agosto de 1995

Proposta de Emenda à Constituição n° 67/95 - do Sr. José O Deputado ROBERTO MAGALHÃES, Presidente da Co-
Priante e outros - que "altera a redação do inciso X do § 2° do art. missão de Constituição e Justiça e de Redação, fez a seguinte
155 da Constituição Federal".

Distribuição nO 4lJ95AO SR. ARY KARA:
Proposta de Emenda à Constituição nO 97/95 - do Sr. Jerô

nimo Reis e outros - que "dá nova redação ao inciso V do art. 37
da Constituição Federal".

AO SR. CORIOLANO SALES:
. Proposta de Emenda à Constituição nO 77195 - do Sr. Seve

rino Cavalcanti e outros - que "acrescenta ao texto do inciso V do
art. 7° da Constituição Federal a expressão "dele excluídos os tra
balhadores da microempresa e da empresa de pequeno porte".

Proposta de Emenda à Constituição n° 99/95 - da sxa Eleio
ne Barbalho e outros - que "altera a redação do art. 179 da Consti
tuição Federal".

AO SR. IVANDRO CUNHA UMA:
Proposta de Emenda à Constituição nO 93/95 - do Sr. Iberê

Ferreira e outros - que "elimina exigência de segundo turno nas
eleições de Governador e Vice-Governador, de Prefeito e vice
Prefeito". (apensa a?EC n° 96/95).

AO SR. JOSE LUIZ CLEROT:
Proposta de Emenda à Constituição nO 92195 - do Sr. Nícias

Ribeiro e outros - que "dá nova redação ao art. 101 da Constitui
ção Fedeml".

AO SR. NILSON GIBSON:
Proposta de Emenda à Constituição n° 89/95 - do Sr. Nícias

Ribeiro e outros - que "dá nova redação ao inciso IV do art. 29 da
Constituição Fedeml".

Proposta de Emenda à Constituição n° 100/95 - do Sr. Salo
mão Cruz e outros - que "modifica o § IOdo art. 231 da Constitui
ção Fedeml".

AO SR. PRISCO VIANA:
Proposta de Emenda à Constituição n° 95/95 - do Sr. Fer

nando Zuppo e outros - que "dá nova redação ao art. 144 da Cons
tituição Federal".

AO SR. RÉGIS DE OLIVEIRA:
Proposta de Emenda à Constituição n° 195/95 - do Sr. Vic

tor Faccioni e outros - que "altem o Sistema Tributário Nacional".
Sala da Comissão, 12 de junho de 1995. - Sérgio Sampaio

Contreiras de Almeida, Secretário.
O Sr. Deputado ROBERTO MAGALHÃES, Presidente da

Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, fIz a seguinte

Distribuição nO 40195

Em ]9.6-95
AO SR. CORIOLANO SALES:
Projeto de Lei n° 435-A/95 - do Senado Federal (pLS n°

22195) - que "dispõe sobre o resgate de quotas da União pelo Fun
do Nacional de Desenvolvimento - FND, e dá outras providên
cias".

AO SR. JAIR SOARES:
Projeto de Lei n° 39-A/95 - do Poder Executivo (Mensa

gem nO 183/95) - que "dispõe sobre a assunção, pela União, de
operações de crédito contratadas pela Companhia Estadual de
Energia Elétrica - CEEE junto a bancos fmnceses, bem como de
obrigações previstas nos respectivos contratos comerciais, fmna
dos para o fmanciamento da constJ:ução da Usina Termelétrica de
Candiota I1I, Unidade r'

AO SR. RÉGIS DE OLIVEIRA:
Projeto de Lei nO 241195 - da sxa Raquel Capiberibe - que

"dispõe sobre o exercício do direito de queira pela mulher" ..
Sala da Comissão, 19 de junho de 1995. - Sérgio Sampaio

Contreiras de Almeida, Secretário.
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1986, que "dispõe sobre medidas de segurança aos ex-Presidentes
da Repl1blica e dá outras providências".

Ao Sr. PAES LANDIM:
Projeto de Lei n° 1.628-A/91 - Do Sr. Luiz Gushiken - que

''toma obrigatória a instalação de porta de segurança nas agências
bancárias e dá outras providências".

Ao Sr. PAULO DFLGADO:
Projeto de Lei nO 177-A/95 - Do Sr. Couraci Sobrinho

que "altem o art. 2° da Lei nO 8.501, de 30 de novembro de 1992,
que "dispõe sobre a utilização de cadáver não reclamado, para fms
de estudos ou pesquisas científicas e dá outras providências".

Ao Sr. PRISCO VIANA:
Projeto de Lei n° 4.558-A/94- do Sr. Fmncisco Dornelles

que ''revigora a Lei n° 8.199 de 28 de junho de 1991, que "concede
insenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na
aquisição de automóveis para utilização no transpc41e autônomo
de passageiros, bem como por pessoas portadoras de deficiência
física e aos destinados ao transporte escolar, e dá outras providên
cias".

Projeto de Lei nO 125/95 - do Sr. Laprovita Vieira - que
"acrescenta parágrafo ao art. 23 da Lei nO 8.987, de 13 de fevereiro
de 1995, que "dispõe sobre o regime de concessão e permissão da
prestação de selViços póblicos previsto no art. 175 da Constituição
Fedem! e dá outras providências".

Ao Sr. RÉGIS DE OLIVEIRA:
Recurso nO 23195 - do Sr. Milton Temer - que ''recorre de

decisão da Presidência em questão de ordem. levantada quanto à
intetpretação do § 6°, do art. 180, do Regimento Intemo da Câma
ra dos Deputados".

Projeto de Lei nO 489/95 - do Sr. Carlos Magno - que "ex
tingue a cobrança de laudêmio nas situações que menciona".

Ao Sr. VILMAR ROCHA:
Projeto de Lei nO 4.556/94 - do Sr. ViDnondes Cruvinel 

que "dispõe sobre o piso salarial de médicos e cirorgiões-dentis
tas".

Ao Sr. zULAIÊ COBRA:
Projeto de Lei n° 4.821-A/94 - do Poder Executivo (Mensa

gem nO 1.031194) - que "dá nova redação aos artigos 789 e 790 da
Consolidação das Leis do Tmbalho - CLT, aprovada pelo Decre
to-Leino 5.452, de 1° de maio de 1943".

Sala da Comissão, 21 de junho de 1995. - Sérgio Sampaio
Contrdras de Almeida, Secretário.

O Deputado ROBERTO MAGALHÃES, Presidente da C0
missão de Constituição e Justiça e de Redação, fez a seguinte

Distribuição nO 42J95

Em 22·6-95
AO SR. ADYLSON MOTTA:
Recurso nO 2'lJ95 - dos Srs. Marcelo Déda e Miro Teixeira

- que "recorre contra decisão do Presidente em Questão de Or
dem, proferida na Sessão Plenária do dia 24 de maio de 1995, a
propósito do quol1un de abertura de sessão extraordinária e início
da discussão da matéria constante da Ordem do Dia".

Projeto de Decreto Legislativo n° 106/95 - da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infonnática (Mensagem nO
1.041194-PE) - que "aprova o ato que renova a concessão outorga
da à Rádio Umguai lida., para explomr selViço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade e Humaitá, Estado do Rio Gmn
de do Sul".

AO SR. AIEXANDRE CARDOSO:
Projeto de Decreto Legislativo nO 93/95 - da Comissão de

Relações Exteriores (Mensagem n° 896/94-PE) - que "aprova o
texto"do Acordo para Conservação daFa~Aquática nos Cursos

dos Rio Limítrofes, celebmdo entre o Governo da República Fede
rativa do Brasil e o Governo da República do Paraguai, em Bmsí
lia, em 1° de setembro de 1994".

Ao Sr. ALMINO AFFONSO:
Projeto de Resolução nO 9/95 - do Sr. Paes Landim - que

"autoriza a Mesa da Câmam a promover, através do convênio com
a Fundação Biblioteca Nacional, a edição de uma biobibliogmfia
do Barão do Rio Bmnco, em comemoração do sesquicentenário de
seu nascimento".

Ao Sr. ALOYSIO NUNES FERREIRA:
Projeto de Decreto Legislativo nO 121195 - da Comissão de

Relações Exteri<ns (Mensagem nO 820/94-PE) - "aprova o texto
das modificações ao Convênio Constitutivo do Banco Africano de
Desenvolvimento, aprovadas por ocasião das reuniões anuas da
Assembléia de Governadores do Banco Africano de Desenvolvi
mento e Fundo Africano de Desenvolvimento, realizadas em Da
car, Senegal, no penodo de 12 a 14 de maio de 1992".

Ao Sr. ANTÔNIO DOS SANTOS:
Projeto de Decreto legislativo n° 101195 - da Comissão de

Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infonnática (Mensagem nO
366192-PE) - que "aprova o ato que renova concessão outorgada à
Rádio Progresso de Juazeiro Ltda., para explomr selViço de mdio
difusão sonora em onda média, na cidade de Juazeiro do Norte,
Estado do Ceará".

Projeto de Decreto Legislativo n° 113/95 - da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infonnática (Mensagem nO
380'92--PE) - que "aprova o ato que renova a concessão outorgada
à Rádio Cultum dos Jnhamuns lida., para explorar selViço de m
diodifusão sonora em onda média, na cidade de Tauá, Estado do
Ceará"..

Ao Sr. CORIOLANO SALES:
Recurso nO 16/95 - do Sr. Adylson Motta - que ''recorre da

decisão da Presidência em Questão de Ordem, aceICa do desarqui
vamento de~stasde Emendas à Constituição apresentadas em
legislatums passadas e arquivadas com fulcro no art. 105, do Regi
mento Interno".

Ao Sr. DANILO CASmO:
Projeto de Decreto Legislativo nO 123/95 - da Comissão de

Relações Exteriores (Mensagem n° 1.202l94-PE) - que "aprova o
texto do Acordo por Troca de Notas, sobre o Exercício de Ativida
des Remuneradas por Parte de Dependentes do Pessoal Diplomáti
co, Consular, Administrativo e Técnico, celebrado entre o
Governo da República Fedemtiva do Bmsil e o Governo da Aus
trália, em Camberra, em 22 de agosto de 1994".

Ao Sr. EUAS ABRAHÃO:
Projeto de Decreto Legislativo nO 100/95 - da Comissão de

Cjência e Tecnologia, Comunicação e Infonnática (Mensagem n°
328192-PE) - que "aprova o ato que renova a pennissão outorgada
à Rádio Cruzeiro FM lida., para explomr selViço de mdiodifusão
sonom em freqüência modulada, na cidade de Londrina, Estado do
Paraná".

Projeto de Decreto Legislativo nO 105/95 - da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infonnática (Mensagem nO
861194-PE) - que "aprova o ato que renova a concessão outorgada
à Rádio Cidade de Itai6polis Ltda, para explomr selViço de mdio
difusão sonora em onda média, na cidade de Itai6polis, Estado de
Santa Catarina".

Projeto de Decreto Legislativo nO 107/95 - da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informàtica (Mensagem nO
1.217/94-PE) - que "aprova o ato que renova a concessão outorga
da à Rádio Marumby, para explomr selViço de radiodifusão sono
ra em onda média, na cidade de Campo Largo, Estado do Paraná".

Ao Sr. EMERSON OLAVO PIRES:
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Projeto de Decreto Legislativo na 108/95 - da Comissão de
Ciência e Tecnologia Comunicação e Informática (Mensagem na
982/94-PE) - que "aprova o ato que renova a concessão outorgada
à Rádio Alvorada de Rondônia Ltda., para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em onda média, na cidade de Ji-Paraná, Estado
de RondÔnia".

Projeto de Decreto Legislativo na 117/95 - da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática (Mensagem na
981/94-PE) - que "aprova o ato que renova concessão deferida à
Rádio Educadora de Guajará-Mirim Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Guajará-Mi
rim, Estado de Rondônia".

Ao Sr. GERSON PERES:
Recurso na 146/93 - do Sr. Átila Lins - que ''requer, na for

ma do art. 164, parágrafo 20, do Regimento Interno, a manifesta
ção do Plenário sobre a prejudicialidade do Projeto de Lei na
2.072, de 1991".

Projeto de Decreto Legislativo na 345/93 - do Sr. Augusto
Carvalho - que "dispõe sobre a escolha, pelo Congresso Nacional,
de Ministros do Tribunal de Contas da União".

Projeto de Resolução na 35/95 - do Sr. Herculano Anghi
netti - que "altera competência das Comissões de Finanças e Tri
butação e de Economia, Indústria e Comércio da Câmara dos
Deputados".

Ao Sr. Gn...vAN FREIRE:
Proposta de Emenda à Constituição na 98/95 - do Sr. Júlio

Redecker e outros - que "altera o § 30e acrescenta novo parágrafo
ao art. 176 da Constituição Federal".

Ao Sr. HÉuo BICUDO:
Projeto de Decrete Legislativo na 91/95 - do Sr. Welinton

Fagundes - que "autoriza o Tribunal Superior Eleitoral a convocar,
plebiscito com vistas a aferir a opinião do eleitorado sobre a con
veniência ou não da instituição da pena de prisão perpétua no texto
da Constituição Federal, nos casos que especifica".

Ao Sr. IVANDRO CUNHA LIMA:
Projeto de Decreto Legislativo n° 109/95 - Da Comissão de

Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática (Mensagem na
976194-PE) - que "aprova o ato que renova a concessão outorgada
à Sociedade de Rádio da Paraíba Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda m&lia, na cidade de Campina Gran
de, Estado da Paraíba".

Projeto de Decreto Legislativo na 116/95 - da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e InfOImática (Mensagem na
762/94-PE) - que "aprova o ato que renova a concessão outorgada
à Fundação Cultural Nossa Senhora da Guia, para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Patos, Estado
da Paraíba".

Ofício na 481-P/95 - do Supremo Tribunal Federal- que
"solicita licença prévia, nos termos do art. 53, § 10, da Constitui
ção Federal, para apreciar denúncia oferecida contra o Deputado
Expedito Gonçalves Ferreira Júnior".

AO SR. JAIR SOARES:
Projeto de Decreto Legislativo na 158/92 - da Sr" Sandra

~tárlil1g - que "susta a aplicação do disposto nos itens 1.1 e 7.1,
tOOstantes da Portaria na 3.092, de 27 de fevereiro de 1992, do Mi
nistro de Estado do Trabalho e Previdência Social".

AO SR. JARBAS LIMA:

Recutsç na 12/95 - do Sr. Ricardo Izar - que ''requer, na
fOtIll.a do art. 137, § 20, do Regimento Interno, da decisão da Presi
d~ncia de devolução do Projeto de~i na 218/95".

AO SR. JORGE WILSON: L

Projeto de Decreto Legislativo na 125/95 - da Comissão de
Relações Exteriores (Mensagem na 96/95-PE) - que "aprova o tex
to do Acordo para Restituição de Veículos Automotores Roubados
ou Furtados, celebrado entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República do Paraguai, em Brasília, em
10 de stembro de 1994".

AO SR. JOSÉ LUlZ CLEROT:

Projeto de Lei Complementar na 132/92 - do Poder Execu
tivo (Mensagem na 579/92) - que' 'altera a composição dos Conse
lhos Deliberativos das Superintendências do Desenvolvimento do
Nordeste - SUDENE e da Amazônia - SUDAM, e do Conselho
de Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus
- SUFRAMA".

(apenso o Projeto de Lei Complementar na 169/93)

Projeto de Decreto Legislativo na 104195 - da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infonnática (Mensagem na
855/94-PE) - que "aprova o ato que renova a concessão outorgada à
Rádio Alto Piranhas Uda., para explorar serviço de radiodifusão s0

nora em onda média, na cidade de Cajazeiras, Estado da Paraíba".

AO SR. JOSÉ REZENDE:

Projeto de Decreto Legislativo na 114195 - dá Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática (Mensagem na
578193-PE) - que "aprova o ato que renova a pennissão outorgada
à Rádio Televisão de Sergie S.A., para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Aracaju, Esta
do de Sergipe".

Projeto de Decreto Legislativo na 115/95 - da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática (Mensagem na
656194-PE) - que "aprova o ato que renova a concessão outorgada
à Rede Mineira de Rádio e Televisão Ltda, para explorar serviço
de radiodifusão de sons e imagens, na cidade de Uberlândia, Esta
do de Minas Gerais."

AO SR. MARCELO DÉDA:

Recursos nO 11195 - do Sr. Nilson Gibson - que ''recorre da
decisão do Presidente da Comissão Especial incumbida do exame
da Proposta de Emenda à Constituição na 7-A. de 1995, que des
considerou questões de ordem levantadas pelo recorrente e dene
gou o recebimento de recurso, sem efeito suspensivo, interposto
por escrito".

Projeto de Resolução na 36195 - do Sr. Jackson Pereira 
que "altera os artigos 24, 46, 117 do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, para dispor sobre o requerimento de convocação
dos Ministros de Estado e outras autoridades".

AO SR. MARCONI PERllLO:

Recurso na 14195 - da Sr" TeIma de Souza- que ''recorre da
decisão do Presidente da Comissão Especial incumbida do exame
da Proposta de Emenda à Constituição na 7-A, de 1995, que des
considerou questões de ordem levantadas pelo recorrente e dene
gou o recebimento de recurso, sem efeito suspensivo, interposto
por escrito".

AO SR. NESTOR DUARTE:

Projeto de Resolução na 11195 - do Sr. Paes Landim - que
"autoriza a Mesa da Câmara a instituir prêmio comemorativo do
centenário do início das relações oficiais entre o Brasil e o Japão".

AO SR. NEY LOPES:

Projeto de Resolução na 31195 - do Sr. Luciano Castro 
que "acrescenta parágrafos ao art. 171 do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, disciplinando o encaminhamento de de
núncias feitas por Deputados, referentes ao sistema fmanceiro".
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTTIUIÇÃO NO 94'95 conceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer fonnas de
- do Sr. Álvaro Gaudêncio Neto e outros - que "estabelece crité- discriminação, e dá outras providências".
rios para a realização de investimentos em obras póblicas nos três Projeto de Decreto Legislativo nO 94195 - da Comissão de
níveis de governo". Relações Exteriores (Mensagem nO 1.204l94-PE) - que "aprova o

. AO SR. NIeIAS RmElRO: texto da Convenção Interamericana sobre o Desaparecimento For-
Projeto de Decreto Legislativo nO 110/95 - da Comissão de çado de Pessoas, concluída em Belém do Pará, em 9 de junho de

Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infonnática (Mensagem n° 1994".
38/95-PE) - "aprova o ato que outorga permissão à Fundação Rá- Projeto de Decreto Legislativo n° 95/95 - da Comissão de
dio Nazaré, para executar serviço de radiodifusão em freqüência Relações Exteriores (Mensagem nO 95/95-PE) - que "aprova o tex
modulada, com rms exclusivamente educativos, na cidade de Ana- to da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a
nindeua, Estado do Pará". Violência contra a mulher, assinada em Belém do Pará, em 9 de

AO SR. NILSON GmSON: junho de 1994".
Recurso n° 34191- do Sr. Hélio Bicudo - que ''recorre con- Projeto de Decreto Legislativo n° 96/95 - da Comissão de

tra decisão do Preidente da Comissão de Constituição e Justiça e relação Exteriores (Mensagem nO 324195-PE) - que "aprova otex
de Redação em questão de ordem a propósito da aplicabilidade 00 to do Protocolo de Medidas Cautelares, aprovado mediante a De
Dão do critério de contagem de prazo constante do art. 280 do Re- cisão nO 27/94 do Conselho do Mercado Comum (MERCOSUL),
gimento Interno às Propostas de Emenda à Constituição". por ocasião de sua VII Reunião, realizada em Ouro Preto, nos dias

RECURSO NO 9/95 - do Sr. Gerson Peres - que "recorre de 16 e 17 de dezembro de 1994".
decisão da Presidência em questão de ordem levantada na sessão Projetod de Decreto Legislativo n° 122195 - da Comissão
de 4 de abril de 1995, de adiamento de votação com arrimo no art. de Relações Exteriores (Mensagem nO 849/94-PE) - que "aprova o
101 ele o art. 193, § 3° do Regimento Interno da Câmara dos De- texto do Acotdo para Cooperação nos Usos Pacíficos da Energia
putados, que restou indeferido pela Presidência, em virtude de ter Nuclear, celebrado pelo Governo da RepL1blica Federativa do Bra
sido apresentado posteriormente ao momento propício". sil e o Governo da Federação da Rússia, em Brasília, em 15 de se-

Projeto de Resolução nO 3<V95 - do Sr. Feu Rosa - que "in- tembro de 1994".
troduz alterações no art. 7° do Regimento Interno, sobre a eleição Projeto de Decreto Legislativo nO 124195 - da Comissão de
da Mesa". Relações Exteriores (Mensagem n° 1.203/94-PE) - que "aprova o

Projeto de Decreto Legislativo nO 92195 - da Comissão de texto do tratado sobre Extradição, celebrado entre o Governo da
Relações Exteriores (Mensagem nO 8oo/94-PE) - que "aprova o Repóblica Federativa do Brasil e o Governo da Austrália, concluí
texto do Acordo sobre Serviços Aéreos celebrado entre o Governo da em Camberra, em 22 de agosto de 1994".
da República Federativa do Brasil e o Governo da Republica Po- Projeto de Lei n° 527195 _ do Sr. Jurandyr Paixão - que "al-
pular.da auna em Pequim, em 11 de julho de 1994". tera o art. 3° da Lei nO 7.244, de 7 de novembro de 1984, que" dis-

Projeto de Decreto Legislativo nO 97/95 - do Sr. Euler Ri- põe sobre a criação e o funcionamento do Juizado Especial de
beiro - que "dispõe sobre a realização de plebiscito para a criação Pequenas Causas".
do Território Federal do Alto Solimõcs e dá ootras providências". Ao Sr. RODRIGUES PALMA

Projeto de Decreteo Legislativo nO 98/95 - do Sr. Euler Ri- Projeto de Lei Complementar n0 168/93 _ do Poder Execu-
beiro - que "dispõe sobre a realização de plebiscito para a criação tivo (Mensagem n0 166/93) _ que "dá nova redação das alíneas
do Território Federal do Rio Negro e dá outras providênicas". "d"; "e" e 'h" do inciso I do art. 1° da Lei Complementar n° 64, de

Projeto de Decreto Legislativo nO 112195 - da Comissão de 18 de maio de 1990, que estabelece, de acotdo com o art. 14, §~,
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática (Mensagem n° da Constituição Federal, casos de inelegibilidade, prazos de cessa
115190-PE) - que "aprova o ato que renova concessão à Rádio ção, e determina outras providências".
Globo IjIÍ Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonoca em
onda média, na cidade de Ijuí, Estado do Rio Grande do Sul". Proposta de Emenda à Constituição nO 76/95 - do Sr. Seve-

rin9 Cavalcanti e ootros - que "acrescenta ao texto do inciso XIII
AO SR. PAES LANDIM: do art. 7° da Constituição Federal a expressaõ "e acordo individual
Projeto de Decreto Legislativo n° 103/95 - da Comissão de quando o empregador for microempresa ou empresa de pequeno

Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática (Mensagem nO porte".
866193 - PE) - que "aprova o ato que renova permissão ootorgada Ao Sr. VALDENOR GUEDES:
à Rádio Cidade Verde de Teresina Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Teresi- Projeto de Lei nO 470/95 - do Poder Executivo (Mensagem
na, Estado do Piauí" n° 523/95) - que "dá nova redação ao §1° do art. 12 da Lei n°

AO SR. PRISCO VIANA: 5.700, de 1° de setembro de 1971, que dispõe sobre a fonna e a
apresentação dos símbolos Nacionais".Oficio n° 537-P/95 - do Supremo Tribunal Federal - que

"solicita licença prévia, nos termos do art. 53, § 1°, da Constitui- Ao Sr. VICENTE ARRUDA:
ção Federal, para apreciar denúncia oferecida contra o Deputado Proposta de Emenda à constituição n° 103/95 - do Sr. Luiz
Osório Adriano Filho". Carlos Hauly e outros - que "dá nova redação ao art. 9° da Consti-

AO SR. RÉGIS DE OLIVEIRA: tuição Federal".
Recurso n° 121/93 - do Sr. Victor Faccioni - que ''requer, Projeto de ~i nO 529/95 - do Sr. Mário de Oliveira - que

na fonna do art. 164, § 2° do Regimento Interno, a manifestação "cria a figura do suplente vinculado e dá ootras providências".
do Plenário sobre a prejudicialidade do Projeto de Lei n° 5.411, de Ao Sr. VILMAR ROCHA:
1990". Projeto de Decreto Legislativo n° 102195 - da Comissão de

Projeto de Lei Complementar nO 31195 - do Sr. José Fortu- Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infonnática (Mensagem n°
nati - que "derme como crise a prática de atos resultantes de pre- 37<V92-PE) - que "aprova o ato que renova a concessão ootorgada
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à Rádio Goiatuba Ltda., para explorar selViço de radiodifusão so
nora em onda média, na cidde de Goiatuba, Estado de Goiás".

Sala da Comissão, 22 de junho de 1995. - Sérgio Sampaio
Contreiras de Almeida, Secretário.

O Deputado ROBERTO MAGALHÃES, Presidente da Co
missão de Constituição e Justiça e de Redação, fez a seguinte

Distribuição nO 43J95
Em 27·6-95

Ao Sr. ARY KARA:

Projeto de Lei Complementar n° 64191 - do Sr. Ibrahim
Abi-Ackel- que "dispõe sobre a desapropriação".

Ao Sr. mRAlllMABI-ACKEL:

Projeto de Lei n° 4.497/94 - do Sr. Ivo Mainardi - que "altera
dispositivos do C6digo de Processo Penal, relativamente ao processo
dos crimes da competência do Júri, e dá outras providências".

Ao Sr. IVANDRO CUNHA LIMA:

Proposta de Emenda à Constituição n° 111195 - do Sr. Pau
lo Gouvêa e outros - que "estabelece a coincidência geral das elei
ções a partir do ano 2.002".

Ao Sr. JARBAS LIMA:

Substitutivo do Senado ao PL nO 6.763-B/95 - que "proíbe
o transporte de presos condenados ou à disposição da Jmtiça em
transporte coletivo".

Projeto de Decreto Legislativo nO 128/95 - da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infonnática (Mensagem nO
750'94-PE) - que "aprova o ato que renova a permissão outorgada
à Rádio Central Missioneira Ltda., para explorar selViço de radio
difusão sonora em freqüência modulada, na cidade de São Luiz
Gonzaga, Estado do Rio Grande do Sul".

Ofício nO 560-P/95 - do Supremo Tribunal Federal - que
"solicita licença prévia, nos termos do art. 53, § 1°, da Constitui
ção Federal, para apreciar queixa-crime, oferecida contra o Depu
tado Federal Waldemar Costa Neto".

Ao Sr. JOSÉ LUIZ CLEROT:

Projeto de Decreto Legislativo n° 127/95 - da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infonnática (Mensagem nO
486192-PE) - que "aprova o ato que outorga permissão à Funda
ção Ribeiro - FUNZER, para explorar selViço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, na cidade de Taperoá, Estado da
Paraíba".

Projeto de Lei n° 504195 - do Sr. Régis de Oliveira - que
"acrescenta artigo às disposições finais do C6digo de Processo Civil".

. Ao Sr. MATHEUS SCIllMIDT:

Substitutivo do Senado ao PL nO 4.636-A/90 - que "Acres
centa parágrafo ao art. 20 do Código de Processo Civil".

Ao Sr. Prisco Viana:

Projeto de Lei n° 4.526/94 - do Senado Federal (pLS n°
14193) - que "autoriza o Poder Executivo a adotar medidas de
apoio aos selVidores responsáveis por portadores de deficiências
flSicas, sensoriais ou mentais".

(Apensos os Projetos de Lei nOs 2.869, 2.871, de 1992, e
4369, de 1993)

Ofício n° 573-P/95 - do Supremo Tribunal Federal - que
"solicita licença prévia, nos termos do art. 53, § 1°, da Constitui
ção Federal, para apreciar denúncia oferecida contra o Deputado
Federal OsOOo Adriano Filho".

Ao Sr. RÉGIS DE OLIVEIRA:

Projeto de Lei nO 3.108192 - do Senado Federal (pLS nO
8/92) - que "altera a redação dos arts. 222 da Lei n° 5.869, de 11
de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil) e dá outras provi
dências".

Projeto de Lei n° 4.118/93 - do Sr. Murilo Pinheiro - que
"acrescenta parágrafo.ao art. 1.605 da Lei nO 3.071, de 1° de janei
ro de 1916 - Código Civil".

Ao Sr. RODRIGUES PALMA:

Projeto de Decreto Legislativo n° 126/95 - da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infonnática (Mensagem nO
325/92-PE) - que "aprova o ato que renova a permissão da Rádio
Globo S/A, para explc.rar selViço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro".

Ao Sr. VICENTE ARRUDA:
Proposta de Emenda à Constituição nO 109/95 - do Sr. Co

riolano Sales - que "altera os incisos I e vm do art. 129 da Cons
tituição Federal"

Proposta de Emenda à Constituição nO 110'-95~ do-Sr. José--
Linhareseoutros -que "dá-nbvaredação ao § 7°, do art. 195, da
Constífulção Federal".

Ao Sr. zULAlÊ COBRA:
Projeto de Lei nO 4.554194 - do Sr. Ivo Mainardi - que "al

tera o art. 484 do Decreto-Lei nO 3.689, de 3 de outubro de 1941
Código de Processo Penal".

Proposta de Emenda à Constituição nO 112195 - do Sr. José
Genoíno e outros - que "insituti o Sistema de Controle do Poder
Judiciário".

Sala da Comissão, 27 de junho de 1995. - Sérgio Sampaio
Contreiras de Almeida, Secretário.

O Deputado ROBERTO MAGALHÃES, Presidente da Co
missão de Constituição e Justiça e de Redação, fez a seguinte

Distribuição nO 441.J5

Em 30-6-95
Ao Sr. JOSÉ GENOÍNO:

Projeto de Resolução n° 39/95 - do Sr. Vic Pires Franco 
que "cria curso de aperfeiçoamento legislativo para Deputados de
1° mandato, versando sobre o processo legislativo, o funcionamen
to do Congresso Nacional e as nonnas éticas e decoro parlamen
tar".

Ao Sr. RÉGIS DE OLIVEIRA:

Substitutivo do Senado ao PL nO 1.888-B/91- que ''regula
menta o § 3° do art. 226 da Constituição Federal".

Sala da Comissão, 30 de junho de 1995. - Sérgio Sampaio
Contreiras de Almeida, Secretário.

COMISSÃO DE DEFESA DO C;ONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

O Senhor Deputado SARNEY FILHO, Presidente da C0
missão fez a seguinte

Distribuição nO 27195

Em 25·8-95:
Ao Senhor Deputado GILNEY VIANA
1 -Indicação n° 316/95 - Do Sr. Luciano Pizzatto - que

"solicita orientação pertinente aos procedimentos a serem adota
dos pelas empresas do setor elétrico, no interregno da inexistência
de regulamentação constitucional, no caso de necessidade íminen
'te de implantação de projeto de aproveitamento energético".



Agosto de 1995 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 1) Terça-feira 29 20227

A Senhora DeJX1tada MARIA VALADÃO
2 - Projeto de Lei n° 1300/91 - do Sr. Antônio Carlos

Mendes Thame - que "dispõe sobre a escolha de locais para dep6
sito intermediário seletivo de rejeitos mdioativos e dá outras provi
dências."

Ao Senhor Deputado FERNANDO GABEIRA
3 - Projeto de Lei n° 4.420-A/94 - do Poder Executivo

(MSC 87/94) - que "dispõe sobre a ocupação, utilização e o exer
cício de atividades na faixa de fronteira."

Sala da Comissão, 25 de agosto de 1995. - Aurenilton
Araruma de Almeida, Secretário.

COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL

O Deputado MAURÍCIO CAMPOS, Presidente da Comis
são de Defesa Nacional, fez a seguinte

Distribuição nO 27195

- - - Em. 24-8-95
Ao DeJX1tadoJ.>AULO HESLANDER
Projeto de Lei n° L891.Al91.".c:l0 Sr. Jackson Pereira - que

"dispõe sobre a maioridade civil e penal eSObrea.ida<:l~para pres
tação do selViço militar facuhativo".

Sala da Comissão, 24 de agosto de 1995. - Tércio Men
donça Vllar, Secretário.

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENfO URBANO EINIERIOR

Distribuição nO 8195

. Efetuada pelo Sr. Presidente, Deputado ERALDO TRIN
DADE, em 24-8-95

Ao Sr. Deputado FELIPE MENDES

1 - Projeto de Lei n° 1368-A/91 - do Sr. Jackson Pereira
que ''Detennina a alienação de bens imóveis de propriedade do
Departamento Nacional de Obms contras as Secas - DNOCS, des
tinados a residência de seus selVidores, através de linha de crédito
especial aberto pela CEF - Caixa Econômica Federal".

Ao Sr. Deputado ANTÔNIO CARLOS PANNUNZIO
2 - Projeto de Lei nO L606-A/91 - do Sr. Jackson Pereira

que 'Dispõe sobre o controle de degradação ambiental em áreas de
dunas".

Ao Sr. Deputado ARMANDO ABÍLIO
3 - Projeto de Lei nO 133-B/95 - do Sr. Elias Mumd - que

"Institui a obrigatoriedade da instalação de fomos cremat6rios em
centros urbanos com população superior a um millIão de habitan
tes e dá outms providências".

Ao Sr. Deputado ROGÉRIO SILVA
4 - Projeto de Lei nO 437/95 - do Sr. Fernando Ferro e Ou

tros - que ''Modifica a Lei nO 7.827, de 27 de setembro de 1989,
que ''regulamenta o artigo 159, inciso I, alínea c, da Constituição
Fedeml, institui o Fundo Constitucional de Financiamento do Nor
te - FNO, o Fundo Constitucional de Financiamento do Noroeste
- FNE e o Fundo Constitucional de Financiamento do Centro
Oeste - FCO, e dá outras providências".

Ao Sr. Deputado WILSON CIGNACID
5 - Projeto de Lei n° 664195 - do Sr. José Coimbm - que

"Cria o PRÓ-TETO - Programa para Habitação em Lote Próprio".
Ao Sr. Deputado CÉSAR BANDEIRA

6 - Projeto de Lei nO 728/95 - do Sr. Chico Vigilante - que
"Concede prioridade na liberação de fInanciamentos atmvés do
Sistema Financeiro de Habitação e dá oUtms providências".

Brasília, 24 de agosto de 1995. - Estevam dos Santos Sil
va, Secretário.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

O Deputado SEVERIANO ALVES, Presidente da Comis
são de Educação, Cultura e Desporto, fez a seguinte

Distribuição nO 26195
Em 23-8-95

Ao DeJX1tado ALVARO VAlLE
Projeto de Decreto legislativo nO 143/95 - da Comissão de

Relações Exteriores (Mensagem nO 379/95-PE) - que "aprova o
texto do Acordo de Co-Produção Audiovisual, celebmdo entre o
Governo da República Fedemtiva do Bmsil e o Governo do Cana
dá, em Bmsília, em 27 de janeiro de 1995".

Sala da Comissão, 23 de agosto de 1995. - Célia Maria de
Oliveira, Secretária

Distribuição nO 27195
Em 23-8-95

.Ao Deputado NELSON MARCHEZAN
Projeto de Lei n° 730/95 - do Sr. Ubiratan Aguiar - que

''regulamenta o art. 213 da Constituição Fedem!, defInindo escolas
comunitárias, confessionais e ffiantrópicas para fms de recebimen-
to de recursos públicos". .

Ao Deputado PEDRO WILSON
Projeto de Lei nO 731195 - do Sr. Ubiratam Aguiar - que

"disçõe sobre a concessão de bolsas de estudo pam o ensino fun
damentaI e médio, prevista no parágmfo lOdo artigo 213 da Cons
tituição Federal".

Sala da Comissão, 23 de agosto de 1995. CéHa Maria de
Oliveira, Secretária._

REDISTRIBUIÇÃO DEPROJETOS
COMISSÃO DE CONSlTIUIÇÃO E JUSTIÇA E DEREDAÇÃO

O Deputado ROBERTO MAGALHÃ.:ES'-:Presidente da C0
missão de Constituição e Justiça e de Redação, fez a seguinte

Redistribuição n° 4195
Em 20-6-95

Ao Sr. JOSÉ LUlZ CLEROT:
Projeto de Lei n° 3.804-A/93 - do Poder Executivo (Mensa

gem nO 256193) - que "altem os dispositivos do Código de Proces
so Civil sobre a uniformização da jurisprudência".

Sala da Comissão, 20 de junho de 1995. Sérgio Sampaio
Contreiras de Almeida, Secretário.

Redistribuição nO 5195
Em 26-6-95

Ao Sr. RÉGIS DE OLIVEIRA:
Consulta n° '1192 - da Comissão de Relações Exteriores 

que "solicita o pronunciamento da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação a respeito do diploma legal que fOJlllalize a
decisão de Comissão, em caso de rejeição de texto encaminhado
ao Congresso Nacíonal, através de Mensagem do Poder Executi
vo".

Sala da Comissão, 26 de junho de 1995. Sérgio Sampaio
Contreiras de Almeida, Secretário.



Em 30-6-95
Ao Sr. JOSÉLUlZ CLEROT:
Oficio nO 68-P194 - do Sup:emo Tribunal Federal - que

"solicita licença prévia, DOS termos do art. 53, § 1°, da Constitui
ção Federal, para aJrllCiar cJenóncia oferecida contra o Deputado
Flávio Augusto Coelho Derzi".

Sala da Comissão, 30 de junho de 1995. - Sérgio Sampaio
Contráras de Almeida, Secretário.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
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Redistribuição nO 6/95 O Deputado SEVERIANO ALVES, Presidente da Comis-
são de Educação, a.l1tura e Desporto, fez a seguinte

Redistribuição nO 4195
Em 23-8-95

Ao Deputado RICARDO BARROS
Projeto de Lei n° 665195 - do Sr. Mauri ~rgio - que "dis

põe sobre a redução de acidentes e a segurança dos atletas das lu
tas de qualquer natureza e dá outras provid!ncias".

Sala da Comissão, 23 de agosto de 1995. - Célia Maria de
Oliveira, Secretária.



MESA ......

(Biênio 1995/96)

Pre~idérite:
LUIS EDUARDO -- PFL-BA

10 Vice-Presidente:
RONALDO PERIM - PMDB-MG

20 Vice-Presidente:
BETO MANSUR - PPR-SP

10 Secretário:
Wil-SON CAMPOS - PMDB-PE
20 Secretário:
LEOPOLDO BESSONE-PrB-MG
30 Secretário:
BENEDITO DOMINGOS - PP-DF
40 Secretário:
JOÃO HENRIQUE- PMDB-PI

Suplentes de Secretários:
10 ROBSON TlJ'MA - PL-SP

20 VANESSA FELIPPE - PSDB-RJ

30 LUIZ PIAUHYLINO - PSB-PE

40 Wil-SON BRAGA - PDT-PB

PARTIDOS, BLOCOS E RESPECTIVAS BANCADAS

BLOCO PARLAMENTAR

(PFlJPTB)

Líder: INOCÊNCIO OLIVEIRA

Gilney Viana
José Machado
Marcelo Deda
Milton Temer
Paulo Rocha
Tilden Santiago

Jair Meneguelli
Luís Gushiken

Maria Laura
Paulo Bernardo
Sandra Starling

PPR

Líder: MICHEL TEMER

PT
Líder: JAQUES WAGNER

Líder: FRANCISCO DORNELLES

Líder: MIRO TElXElRA

Antônio Joaquim

Romel Anízio
Valdomiro Meger

Jofran Frejat
Marconi Perillo

Augusto Nardes .
Eraldo Trindade
Moacir Andrade

Luciano de Castro
Paulo Mourão

Ricardo Izar
Hugo Biehl

Yeda Crosius
Antônio Carlos Pannunzio

Carlos Mosconi
Elias Murad

João Leão
Salvador Zimbaldi

Nelson Otoch
Roberio·Araújo

Luiz Carlos Hauly

PDT

PP

Líder: ODELMO LEÃO

Vice-Líderes:
Gerson Peres (lo Vice)
Arnaldo Faria de Sá
Paulo Bauer
Wagner Salustiano
Roberto Balestra
Ibrahim Abi-Ackel

PSDB

Líder: JOSÉ ANÍBAL
Viee-Líderes:
Ubiratan Aguiar (1o Vice)
Adroaldo Streck
Arthur Virgílio
Eduardo Mascarenhas
Jayme Santana
Roberto França
Arnaldo Madeira
Jorge Anders
Antônio Feijão

Viee-Líderes:
Giovanni Queiroz (lO Vice)

Viee-Líderes:
Edson Queiroz
Laprovita Vieira
Carlos Camurça
Valdenor Guedes

AdãoPretto

José Carlos Aleluia
Álvaro Gaudêncio Neto

Aracely de Paula
César Bandeira

Eliseu Moura
Félix Mendonça
Hilário Coimbra

Jair Soares
José Múcio Monteiro

Marilu Guimarães
Osório Adriano

Paes Landim
Theodorico Ferraço

Vilmar Rocha
Werner Wanderer

Freire Júnior
Henrique Eduardo Alves

José Priante
José Thomaz Nonô

Marcos Lima
Nilton Baiano
Pedro Novais
Sandro Mabel

Edinho Araújo
Jurandyr Paixão
José Luiz Clerot
Darcísio Perondi

PMDB

Viee-Líderes:
Nelson Trad (lo Vice)
Aberlardo Lupion
Antônio dos Santos
Carlos Alberto
Efraim Morais
Fátima Pelaes
Heráclito Fortes
Jaime Martins
João Mendes
José Borba
Maluly Netto
Ney Lopes
Osvaldo Biolchi
Paulo Bornhausen
Rubem Medina
Vicente Cascione

Vice-Líderes:
Arlindo Chinaglia

Viee-Líderes:
Geddel Vieira Lima
Andre Puccinelli
Cássio Cunha Lima
Candínho Mattos
Chicão Brígido
Confúdio Moura
Elias Abrahão
Euler Ribeiro
.bloysio Nunes Ferreira
Femando Diniz
Tetê Bezerra
Maria Elvira



Edson Ezequiel
Wolney Queiroz

Eunpedes Miranda José Carlos Sabóia (lO Vice) Ubaldino Júnior
Matheus Scbmidt Alexandre Cardoso

Sílvio Abreu
Sérgio Carneiro PCdoB

Líder: ALDO RIBEIRO

Viee-Líderes:

BLOCO PARLAMENTAR (PINSDJPSC)
Líder: VALDEMAR COSTA NErO

BLOCO PARLAMENTAR (PSBJPMN)
Líder: Fernando Lyra

Viee-Líderes:
Ma.Iquinho Chedid (1°Vice)
Elton Rohnelt
Eujácio Simões

Pedro Canedo
Luiz Buaiz

Vice-Líderes:
Haroldo Lima Sérgio Miranda
Aldo Arantes

PARÁGRAFO 4°, ART. 9" RI
PPS
PV

PRP
LIDERANÇA DO GOVERNO
Líder: LUlZ CARLOS SANfOS

Almino Affonso Benito Gama
Jackson Pereira



1 vaga (s)

Carlos Airton
Cunha BJ;leJ!,.o

Chico Ferramenta
Esther Grossi

Jair Meneguelli
Paulo Lima.(pFL)

Pedro Wilson

Gervásio Oliveira
Raquel Capiberibe

Antônio Geraldo
Aracely de Paula

Bonifácio de Andrada
Carlos Alberto

César Bandeira
Heráclito Fortes

Leur Lomanto
Luciano Pizzatto

Mauro Fecury
Mendonça Filho

Pedro Correa
Vilson Santini

Barbosa Neto
Edinho Araújo

Euler Ribeiro
Geddel Vieira Lima

Henrique Eduardo Alves
Jorge Tadeu Mudalen

Laire Rosado
Maurício Requião

Zaire Rezende
2 vaga (s)

Adroaldo Streck
Antônio Balhmann

Antônio Carlos Pannunzio
Arthur Virgílio

Ayres da Cunha
FlávioAms

PT

PPR

PCdoB

PSBJPMN

Nelson Meurer (PP)

Adelson Salvador
BentoLelis

Affonso Camargo (PFL)
Alzira Ewerton

AnaJúlia
Ivan Valente
Milton Temer
Tilden Santiago
Werner Wanderer (PFL)

Domingos Leonelli
José de Abreu
KoyuTha
Roberto Santos
Rommel Feijó
Salvador Zimbaldi

PPS
Luís Barbosa (PTB) Augusto Carvalho

Secretário: Moizes Lobo da Cunha
Reunião: quartas e quintas-feiras - 9 horas
Local: Plenário 114 (Bloco das Lideranças)
Telefones: 318-697816979/6981

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Presidente: Marcelo Barbieri (pMDB)
10 Vice-Presidente: Paulo Heslander (PTB)
20 Vice-Presidente: Luiz Moreira (PFL)
30 Vice-Presidente: Ivan Valente (P1)

Titulares Suplentes

Aloysio Nunes Ferreira
Carlos Apolinário
Cássio Cunha Lima
Hélio Rosas
João Almeida
Marcelo Barbieri
Pedrohujo
Pinheiro Landim
Roberto Rocha
Roberto Valadão
Wagner Rossi
Ubaldo Corrêa

PMDB

PSDB

PFLIPTB
Antônio Joaquim Araújo
Arolde de Oliveira
João Iensen
José Jorge
José Mendonça Bezerra
Luiz Moreira
Maululy Netto
Paulo Bornhausen
Paulo Cordeiro
Paulo Heslander

I Vic Pires Franco
1 vaga (s)

AirtonDipp
Carlos Cardinal

Giovanni Queiroz

PFLIPTB

Ronivon Santiago
Zé Gomes da Rocha

Luiz Durão
Odílio Balbinotti (S/ Part.)
Oscar Goldoni (pMDB)

PUPSDIPSC

Hilário Coimbra (PTB)
Roland Lavigne

Abelardo Lupion Albérico Cordeiro
Adauto Pereira Antônio Ueno
Carlos Melles Benedito de Lira
Davi Alves Silva (PMN) Betinbo Rosado
Hugo Rodrigues da Cunha Eliseu Moura
José Borba João Ribeiro
José Rocha Jonival Lucas
Júlio César José Múcio Monteiro
Mendonça Filho Lael Varella
Nelson Marquezelli Luiz Braga
Pedrinho Abrão Marilu Guimarães
Roberto Pessoa Philemon Rodrigues

PMDB

Andre Puccinelli Dilso Sperafico
Anibal Gomes Fernando Comes
Armando Costa Marisa Serrano
João Thomé Mestrinho Newton Cll,llloso
José Aldemir Noel de Oliveira
Olávio Rocha (PSDB) Pedrohujo
Oreino Gonçalves Udson Bandeira
Raul Belém (PFL) Wilson Branco
Silas Brasileiro Wilson Cignachi
Tetê Bezerra 2 vaga (s)
Valdir Colatto

PSDB

Antônio Aureliano Amon Bezerra
Eduardo Barbosa Augusto Nardes (PPR)
Elias Murad Carlos Mosconi
&idio Pinheiro Herculano Angbinetti
Ivo Mainardi (pMDB) Salvador Zimbaldi
Osvaldo Coelho (PFL) Saulo Queiroz (PFL)

PT
AdãoPretto Fernando Ferro
Alcides Modesto João Coser
Domingos Dutra Luiz Mainardi
José Fritsch Paulo Rocha
Padre Roque Waldomiro Fioravante

PPR

Anivaldo Vale Célia Mendes
Cleonâncio Fonseca (PPR) Enivaldo Ribeiro
Hugo Biehl Maria Valadão
José Teles Mário Caval1azzi
Roberto Balestra Telmo Kirst

PP
Augustinho Freitas Dolores Nunes
Dilceu Sperafico João Maia
Romel Anizio Marconi Perillo

PDT

COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO :J>E AGRICULTURA
E POLITICA RURAL

Presidente: Alcides Modesto (P1)
10 Vice-Presidente: José Fritsch (P1)
20 Vice-Presidente: Cleonâncio Fonseca (PPR)
30 Vice-Presidente: Julio Cesar (PFL)

Titulares Suplentes



Roberto Campos Gerson Peres Vicente Arruda
Welson Gasparini Nelson Marehezan Zulaiê Cobra.

1vaga (s) 1vaga (s)

PP

Edson Queiroz Laprovita Vieira Hélio Bicudo
Flávio Derzi Sérgio Naya José Genoíno
Raimundo Santos Silvemani Santos Marcelo Deda

PDT Milton Mendes

Eurípedes Miranda Antônio Joaquim
Paulo Delgado

Itamar Serpa Cunha Lima (S/Part.)
Wolney Queiroz Edson Ezequiel Adylson Motta

PLlPSDIPSC Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel

Augusto Farias (PP) João Colaço (PSB) Jarbas Lima
Marquinho Chedid Romel Anízio (PP) Prisco Viana
Pedro Canedo Valdemar Costa Neto

PSBIPMN Marconi Perillo
Corauci Sobrinho (PFL) Gonzaga Patriota Talvane Albuquerque
Sérgio Guerra Ubaldino Junior Valdenor Guedes

PCdoB

Franco Montoro
lldemar Kuss~r

Rommel Feijó

Milton Temer
Sandra Starling

Severino Cavalcanti (PFL)
Tilden Santiago

1 vaga (s)

PPR

Adhemar de Barros (pRP)
Alzira Ewerton

Nelson Marchezan
Ricardo Izar

Roberto Balestra

PP

Alcione Athayde
Mário de Oliveira
Raimundo Santos

PDT
Inácio Arruda Socorro Gomes

Secretária: Maria Ivone do Espírito Santo
Reunião: quartas-feiras-10h
Local: Plenário, Sala 14-A
Telefones: 318-6908 a 6910

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

Presidente: Roberto Magalhães (PFL)
1° Vice-Presidente: Nestor Duarte (pMDB)
2° Vice-Presidente: Valdenor Guedes (PP)
3° Vice-Presidente: Zulaiê Cobra. (PSDB)

PFLIPTB PPS
Jairo Carneiro (PFL) Sérgio Arooca

Secretário: Sérgio Sampaio Con1reíras de Almeida
Reunião: terças, quartas e quintas-feiras - 10h
Local: Plenário, Sala 1
Telefones: 318-6922 a 6925

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Presidente: Sarney Filho (PFL)
1° Vice-Presidente: Celso Russomanno (PSDB)
2° Vice-Presidente: Maria Valadão (PPR)
3° Vice-Presidente: Remi Trinta (PMDB)

Titulares Suplentes
PFUPTB

PLlPSDIPSC

Eutípedes Miranda
Severiano Alves

Silvio Abreu

2 vaga(s)

Haroldo Lima

Augusto Farias (PP)
De Velasco

Nelson Otoch

AroIdo Cedraz
José Carlos Vieira

José Coimbra
Paulo Bornhausen

Ricardo Barros
TeIma de Souza (P1)

Chicão Bógido
Inácio Arruda (PCdoB)

Marcos Lima
Tete Bezerra

Valdir Colatto

PSDB

PMDB

PCdoB

PSBlPMN

Coriolano Sales
EnioBacci
Matheus Schmidt

Aldo Arantes

Alexandre Cardoso
Nilson Gibson

Alberico Filho
Freire Júnior
Remi Trinta
Socom> Gomes (PCdoB)
Wilson Branco

Darci Coelho
Luciano Pizzatto
Raquel Capiberibe (PSB)
SalomãoCroz
Sarney Filho.
Vilson Santini

Francisco Rodrigues
..Roland Lavigne

Suplel)tes
AtilaLins

Ciro Nogueira
Darci Coelho

Jair Soares
JairoAzi

José Rezende
JlÍlio César

Maluly Netto
Maurício Najar
Moisés Lipnik

Murilo Pinheiro
1 vaga

Ayrton Xerez
Celso Russomanno

Emerson Olavo Pires

Alberico Filho
Alberto Goldman

Aloysio Nunes Ferreira
Elias Abrabão

Fernando Diniz
João Thome Mestrinho

José Priante
Luiz Fernando
Michel Temer

Roberto Valadão
Wagner Rossi

PSDB

PMDB

AryKara
Edinho Araújo
Gilvan Freire
Ivandro Cunha Lima
João Natal
Jorge Wilson
José Luiz Clerot
Luiz Carlos Santos

Nestor Duarte
Nicias Ribeiro
Udson Bandeira

Almino Affonso
Danilo de Castro
Eduardo Mascarenhas

Titulares
Antônio dos Santos
Benedito de Lira
Bonifácio de Andrada
Cláudio Cajado
Jair Siqueira
Ney Lopes
Paes Landim
Regis de Oliveira
Roberto Magalhães
Rodrigues Palma
Vicente Cascione
Vilmar Rocha



Pimentel Gomes Roberto França PDT
Vanessa Felippe Zulaie Cobra Fernando Lopes Cidinha Campos

PT José Carlos Coutinho (S/Part.) Sérgio Carneiro

B.Sá(pSDB) Domingos Dutra PLlPSDIPSC
Gilney Viana Ivan Valente Expedito Júnior Robson Tuma (PSL)
José Machado Marta Suplicy

PPR PSBlPMN

Agnaldo Timóteo Eurico Miranda Ubaldino Júnior Adelson Salvador

Fernando Gabeira (PV) Jair Bolsonaro Secretário: Terezinba de Lisieux Franco Miranda
Maria Valadão José Carlos Lacerda Local: Sala 8, Anexon

PP Telefones:318~887

Laura Carneiro Francisco Silva CO~SSÃO DE ECO~OMIA,
Silvernani Santos Valdenor Guedes IND STRIA E COMERCIO

PDT Presidente: Paudemey Avelino (pPR)
10 Vice-Presidente: Mário Cavallazzi (PPR)

Sérgio Carneiro Itamar Serpa 20 Vice-Presidente: Marcelo Teixeira (pMDB)
PLlPSDIPSC Titulares Suplentes

RobsonTuma Elton Robnelt PFUPTB
PSBlPMN

Gervásio Oliveira João Colaço

Secretário: Aurenilton Aramna de Almeida
Reunião: quartas-feiras - 10h
Local: Sala 3, Anexo lI, Plenário 13
Telefones: 318~930 a 6935

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
Presidente: Nilmário Miranda (P1)
10 Vice-Presidente: Hélio Bicudo (P1)
20 Vice-Presidente: Ubaldino Junior (PSB)
30 Vice-Presidente: Roberto Valadão (pMDB)

Titulares Suplentes
i'FUPTB

Álvaro Gaudêncio Neto
Benedito de Lira
Fátima Pelaes
Marilu Guimarães
Theodorico Ferraço
Vilmar Rocha

Elcione Barbalbo
Gilvan Freire
Paes de Andrade
Rita Camata
Roberto Valadão

FlávioArns
lldemar Kussler
José Aníbal

PMDB

PSDB

Antônio Geraldo
Jair Siqueira
José Rocha

Severino Cavalcanti
2 vaga (s)

Agnelo Queiroz (PCdoB)
João Thome Mestrinbo

Nilton Baiano
Rubens Cosac

1 vaga (s)

Domingos Leonelli
Sebastião Madeira

Tuga Angemmi

Betinbo Rosado
João Ribeiro
José Mócio Monteiro
Luiz Bmga
Roberto Fontes
Rubem Medina
Severino Cavalcanti

Antônio do Valle
Dilso Spemfico
Enivaldo Ribeiro (PPR)
Nair Xavier Lobo
Paulo Ritzel
Raimundo Bezerm

Herculano Anghinetti
José Aníbal
Nelson Otoch
Vittorio Mediolli

João Fassarella
Luiz Mainardi
Wagner Salustiano (PPR)

Jólio Redecker
Mário Cavallazzi
Paudemey Avelino

Laprovita Vieira
Renato Johnsson

PMDB

PSDB

PT

PPR

PP

Carlos da Carbrás
Carlos Melles

Félix Mendonça
Hugo Rodrigues da Cunha

Jaime Martins
Roberto Brant

Roberto Pessoa

Gonzaga Meta
Jurandyr Paixão

Luis Roberto Ponte
Maria Elvira

Ricardo Rique
Sandro Mabel

Antônio Kandir
Domingos Leonelli

Fernando Torres
José de Abreu

José Machado
Luciano Zica

Miguel Rosseto

Affonso Camargo (PFL)
Alzira Ewerton
Fausto Martello

Dilceu Sperafico
José Janene

Hélio Bicudo
Nilmário Miranda

Fernando Gabeira (PV)
Zé Gomes da Rocha (PSD)
1 vaga (s)

Francisco Silva
Laum Carneiro

PT

PPR

PP

PDT
Domingos Dutra Cunha Lima (S/Part.) Fernando Zuppo

Pedro Wilson Magno Bacelar (SI Part.) Vicente André Gomes

PLlPSDIPSC
Fernando Ferro (P1) Francisco Horta 1 vaga (s)

Maria Valadão
PSBlPMNMarta Suplicy (P1)

Ricardo Heráclio Bosco França

Valdomiro Meger PCdoB
Wigberto Tartuce Aldo Rebelo Aldo Arantes



PRP
Adhemar de Barros Filho João Pizzolatti (PPR)

Secretária: Anamélia Ribeiro Correia de Ara6jo
Reunião: quarta-feira-lCl1
LocãI: Plenário, Sala 112 - Bloco dacs.Lideranças
TelefÓDes: 318-7024 a 7026

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

Presidente: Severiano Alves (pD'I)
10 Vice-Presidente: Fernando Zuppo (PD'I)
20 Vice-Presidente: Marisa Serrano (pMDB)
30 Vice-Presidente: Paulo Lima (PFL)

Titulares Suplentes
PFLIPI'B

PSDB
Antônio Kandir Antônio Aureliano
Mareio Fortes Antonio Feijão
Saulo Queiroz (PFL) Arnaldo Madeira
Silvio Torres Danilo de Castro
Yeda Crusius Jorge Anders

PT
Celso Daniel José Augusto
Conceição Tavares José Coimbra (PTB)
Fernando Torres (PSDB) Marcelo Deda
Jose Fortunati Nedson Micheleti

PPR
Basílio Villani Anívaldo Vale
Delflm Netto Roberto Campos
Francisco Dornelles Rogério Silva
Paulo Mourão 1 vaga (s)

PP
José Janene Luiz Carlos Hauly (PSDB)
Sérgio Naya Márcio Reinaldo Moreira

Carlos Alberto
Expedito Júnior (PL)
Lindberg Farias (PCdoB)
Osvaldo Biolchi
Paulo Lima
Ricardo Barros

Elias Abrahão
Lídia Quinan
Maria Elvira
Marisa Serrano
Maurício Requião

Alexandre Santos
FlávioArns
Ubiratan Aguiar

Esther Grossi
Pedro Wilson

Augusto Nardes
Eurico Miranda
Nelson Marchezan

Jairo Carneiro
José Jorge

Osvaldo Coelho
Paes Landim

Roberto Jefferson
Vicente Cascione

PMDB
Fernando Gonçalves (PTB)

Ivandro Cunha Lima
José Luiz Clerot

Rita Camata
Simara Ellery

PSDB
Márcia Marinho
Osmânio Pereira
Vicente Anuda

PI'
João Fassarella

Padre Roque
PPR

Cleonâncio Fonseca
Paulo Bauer

Ronivon Santiago (PSD)

Benito Gama
Felix Mendonça
Jaime Fernandes
José Carlos Vieira
Manoel Castro
Mussa Demes
Osório Adriano
Roberto Brant (PSDB)

PMDB
EdinhoBez
Geddel Vieira Lima
Germano Rigotto
Gonzaga Mota
Hermes Parcianello
Homero Oguido
Luís Roberto Ponte
Pedro Novais

PDT

Alexandre Ceranto
Efraim Morais

Hugo Lagranha
João Mellão Neto

João Mendes
Mauro Lopes

Roberto Magalhães
Wilson Cunha

Aníbal Gomes
Antônio do Valle

João Almeida
Paulo Ritzel

Pinheiro Landim
3 vaga (s)

PSBJPMN
Ubaldino Júnior Adelson Salvador

Secretá...-ia: Célia Maria de Oliveira
Reunião: quartas-feiras - lOh
Telefones: 318-690069051701117012

COMISSÃO DE Ffl\iANÇAS
E TRIBUTAÇAO

Presidente: Gonzaga Mota (pMDB)
10 Vice-Presidente: Mussa Demes (PFL)
20 Vice-Presidente: Márcio Fortes (PSDB)
30 Vice-Presidente: Max Rosenmann (SI Part.)

TitulQres SupJentes
PFLIPI'B

PP

PDT

Mário de Oliveira
Ricardo Gomyde (PCdoB)

Sérgio Miranda

Enio Bacei
Eurípedes Miranda

PCdoB

Sérgio Guerra

Francisco Horta
Luiz Piauhylino (PSDB)

PSBJPMN

Márcia Cibilis Viana
Max Rosenmann (S.IPart.)

PL/PSDIPSC
Eujácio Simões
João Colaço (PSB)

Jurandyr Paixão (pMDB)

José Chaves (SI Part.)

PV
João Pizzolatti (PPR) José Carlos Lacerda (PPR)

Secretária: Maria Linda Magalhães
Reunião: quartas-feiras - 10h
Local: Plenário, Sala 5
Telefones: 318-696Q16989/6955

COMISSÃO DE FISCAliZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

Presidente: Firmo de Castro (PSDB)
10 Vice-Presidente: Lima Netto (PFL)
20 Vice-Presidente:·Fenando Diiliz (pMDB)
30 Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PP)

Luiz Buaiz

Adauto Pereira

B.Sá(pSDB)
José Linhares

Luiz Durão
Wolney Queiroz

PLlPSDIPSC
Álvaro Valle

Fernando Zuppo
Severiano Alves

Augusto Viveiros



2° Vice-Presidente: Antônio Feijão (PSDB)
3° Vice-Presidente: Elton Rohnelt (PSC)

Titulares Suplentes
PFIJPTB

PSBJPMN
Bosco França José Carlos Sabóia

Secretária: Valda D. S. Lobo
Reunião: quartas-feiras - 10h
Local: Plenário, Sala IS-B
Telefones: 318-6944'6946

COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES

Presidente: Franco ~ontoro (PSDB)
1° Vice-Presidente: Atila Lins (PFL)
2° Vice-Presidente: Carlos Cardinal (pD1)
3° Vice-Presidente: Haroldo Lima (PCdoB)

Titulares Suplentes
PFIJPTB

Antônio Joaquim
José Carlos Coutinho (SlPart.)

PLlPSDIPSC

Edson Queiroz.
Marcos Medrado

AdãoPretto
Milton Mendes

Edinho Bez
Marcelo Barbieri

Zila Bezerra
2 vaga(s)

Firmo de Castro
Márcio Fortes

Marinha Raupp

Abelardo Lupion
João Iensen

José Carlos Aleluia
Lima Netto

Salomão Cruz
Werner Wanderer

Benito Gama
Paulo Cordeiro
Paulo Gouvea

Pedrinho Abrão
Roberto Fontes

Theodorlco Ferraço

Adelson Ribeiro (PSDB)

Benedito Guimarães
Júlio Redecker

Nelson Marquezelli (PIB)

PMDB

PDT

PP

PT
Chico Ferramenta
Fernando Ferro

PMDB
Francisco Diogenes (PFL)
Jorge Tadeu Mudalen
Marcos Lima
PauloTitan
Rivaldo Macari

PSDB

Antônio Feijão (PSDB)
Aracely da Paula
Eliseu Resende
José Santana de Vasconcellos
Moisés Lipnik
Murllo Pinheiro

PPR

Adroaldo Streck
Luciano Zica (PT)
Sylvio Lopes

Airton Dipp
José Mauricio

Elton Rohnelt

Carlos Camurça
Salatiel Carvalho

Fausto Martello
José Tude (PTB)
Sérgio Barcellos (PFL)

Genésio Bemanlino

Antônio Veno

til~f~draz
Ciro Nogueira
José Rezende
Leur Lomanto

Titulares Suplentes
PFIJPTB

Álvaro Gaudêncio Neto Antônio dos Santos
Augusto Carvalho (PPS) Carlos Magno
Efraim Morais José Tude
Heráclito Fortes Mussa Demes
Jaime Martins Ney Lopes
João Mendes Osório Adriano
Lima Netto Paulo Heslander
Marilu Guimarães SameyFilho
Maurício Najar Vrsicino Queiroz
Pedro Correa Vic Pires Franco

PMDB
AdelsonRibeiro (pSDB) Carlos Apolinário
Confúcio Moora Freire Júnior
Fernando Diniz Hélio Rosas
Fernando Gomes Luiz Carlos Santos
José Priante Pedro Novais
Luiz Fernando Roberto Rocha
Nelson Trad wrB) 3 vaga (s)
Olavo Calheiros
Ricardo Rique

PSDB
Antonio Balhmann Alexandre Santos
Arnaldo Madeira Cipriano Correia
Arthur Virgílio José Aníbal
Emerson Olavo Pires Roberto Santos
Firmo de Castro Vittorio Mediolli
Jayme Santana Yeda Crusius

PT
Arlindo Chinaglia Ana Júlia
Jaques Wagner Chico Vigilante
Paulo Bernardo José Genoíno
Waldomiro Fioravante Luiz Gushiken

PPR
Luciano Castro Basílio Villani
Moacyr Andrade Delfim Netto
Ricardo Izar Pauderney Avelino
1 vaga (s) Simão Sessim

PP
Luiz Carlos Hauly (PSDB) Carlos Camurça
Márcio R einaldo Moreira Flávio Derzi
Osvaldo Reis 1 vaga (s)

PDT
Fernando Lopes Cidinha Campos
Giovanni Queiroz Coriolano Sales
José Carlos Coutinho (S/Part.) RenanKurtz

PLlPSDIPSC
Maurício Campos Eujácio Simões
Valdemar Costa Neto Welinton Fagundes

PSBJPMN
José Carlos Sabóia Marquinho Chedid (PSD)

PCdoB
Sérgio Miranda 1 vaga (s)

Secretário: Jorge Henrique Cartaxo
Local: sa-l0:00h - Plenário 9, Sala 961
Telefone: 318-6888

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Presidente: Eliseu Resende (PFL)
1° Vice-Presidente: Paulo Titan (PMDB)



José Thomaz Nonô
Luiz Henrique
Paes de Andrade
Robério Araújo (PSDB)

Aécio Neves
FéuRosa
Franco Montoro

Luiz Gushiken
Sandra Starling

Cunha Bueno
Paulo Bauer

Costa Ferreira
Pedro Valadares

PSDB

PT

PPR

PP

PDT

AryKara
Freire Junior

Rubens Cosac
1 vaga (s)

Jayme Santana
Koyu Iha

Régis de Oliveira (PFL)

Conceição Tavares
Eduardo Jorge

Adylson Motta
Wagner Salustiano

Jofran Frejat
Salatiel Carvalho

Arnon Bezerra
Carlos Mosconi
Cipriano Correia
Osmânio Pereira
Sebastião Madeira
Tuga Angerami

Eduardo Jorge
Humberto Costa
José Augusto
Marta Suplicy

Arnaldo Faria de Sá
Ayres da Cunha (PFL)
Célia Mendes
1 Vaga (s)

Alcione Athayde
JofIan Frejat
José Linhares

PSDB
Eduardo Barbosa

Elias Murad
Ezídio Pinheiro

FeuRosa
Jovair Arantes

Robério Araujo
Pf

Arlindo Chinaglia
Gilney Viana

José Fritsch
José Pimentel

PPR
Agnaldo Timóteo

Eurico Miranda
Moacyr Andrade

Pimentel Gomes (PSDB)
PP

Laura Carneiro
Renato Johnsson

Talvane Albuquerque

PCdoB
Haroldo Lima Ricardo Gomyde

Secretária: Andréa Maura Versiani de Miranda
Reunião: terças, quartas e quintas-feiras - 10h
Local: Plenário, Sala 2
Telefones: 318-6993 a 6996

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMÍliA

Presidente: Roberto Jefferson (PTB)
1° Vice-Presidente: Mauri Sérgio (pMDB)
2° Vice-Presidente: Iberê Ferreira (PFL)
3° Vice-Presidente: Sebastião Madeira (PSDB)

Titulares Suplentes
PFUPTB

Álvaro Gaudêncio Neto
Antônio Joaquim Araújo

Augusto Viveiros
Duílio Pisaneschi

Fernando Gomes (PMDB)
Inocêncio Oliveira

Márcia Marinho (pSDB)
Paulo Paim (PT)

Vihnar Rocha
1 vaga (s)

PCdoB
Jandira Feghali Agnelo Queiroz

Secretária: Míriam Maria Bragança Santos
Renião: quartas-feiras -10h
Local: Plenário, Sala 9
Telefones: 318-7016 a 7021
Fax: 318-2156

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBUCO

Presidente: Wigberto Tartuce (PP)
1° Vice-Presidente: Marcos Medrado (PP)
2° Vice-Presidente: José Pimentel (PT)
3° Vice-Presidente: Zila Bezerra (pMDB)

Titulares Suplentes
PFUPTB

PDT

Altnino Affonso

Jair Siqueira
Luiz Moreira

Manoel Castro
Osvaldo Biolchi
Sergio Barcellos

1 vaga (s)

Fernando Zuppo
Wilson Braga

1 vaga (s)

José Egydio
Pedro Canedo

Alexandre Cardoso
BetoLelis

João Natal
Jorge Wilson

José Thomaz Nono
Sylvio Lopes (PSDB)

Ubaldo Coma
1vaga(s)

PSDB

PMDB

PLlPSDIPSC
Luiz Buaiz
Nilton Baiano (pMDB)

PSBJPMN
Luiz Piauhylino (PSDB)
Sérgio Arouca (PPS)

Cidinha Campos
SeraflID Venzon
Vicente André Gomes

Inocêncio Oliveira
João Mellão Neto
José Carlos Aleluia
José Pimentel (PT)
Paulo Paim (PT)
Paulo Rocha (Pl)

Michel Temer
Paulo Feijó (PSDB)
Sandro Mabel
Wilson Cunha (PFL)
Zaire Rezende
Zila Bezerra

lldemar Kussler

Álvaro Valle

AirtonDipp
José Maurício

André Puccinelli
Armando Abílio
Atmando Costa

Confúcio Moura
Darcísio Perondi

José Aldemir
Lídia Quinan

Olavo Calheiros
Remi Trinta

Ricardo Heráclio

PMDB

PSBJPMN

PLlPSDIPSC
De Velasco

Ushitaro Kamia

Carlos Cardinal
RenanKurtz

Alexandre Ceranto
Carlos Magno
Ceci Cunha (PSDB)
Fernando Gonçalves
Iberê Ferreira
Jair Soares
Jonival Lucas
José Coimbra
Roberto Jefferson
Ursicino Queiroz

Chicão Brígido
Elcione Barbalho
Euler Ribeiro
José Pinotti
Laire Rosado
Mauri Sérgio
Ritll,Camata
Rubens"Cosac
Saraiva Felipe



Agnelo Queiroz Aldo Rebelo

Secretária: Talita Yeda de Almeida
Reunião: terças, quartas e quintas-feiras - lOh
Local: Plenário, Sala 11
Telefones: 318-6987/69901700417007

COMISSÃO DE VIAÇÃO E
TRANSPORTES

Presidente: Moreira Franco (pMDB)
1° Vice-Presidente: Jov~Arantes (PSDB)
2° Vice-Presidente: Philemon Rodrigues (PfB)
3° Vice-Presidente: Simão Sessim (PPR)

Titulares Suplentes
PFLIPTB

Roberto França Tuga Angerami
Marcia Marinho 1 vaga (s)

PT
alÍco Vigilante José Fortunati
Jair Meneguelli Paulo Bernardo
Maria Laura 1 vaga (s)

PPR
Jair Bolsonaro Benedito Guimarães
Miguel Rossetto (PT) Luciano Castro
1 vaga (s) Paulo Mourão

PP
Valdomiro Meger Costa Ferreira
Wigberto Tartuce 1 vaga (s)

PDT
Miro Teixeira Coriolano Sales
Wilson Braga Sílvio Abreu

PUPSDIPSC
Marcos Medrado (PP) NanSooza

PSBJPMN
Fernando Lyra Ushitaro Kamia

PCdoB

Marinha Raupp Vanessa Felippe
Mario Negromonte ZéGerardo

Carlos Santana Alcides Modesto
Hugo Lagranha (PTB) Jaques Wagner
João Coser JDãoPaulo
Telma de Souza Paulo Delgado

PPR
Antônio Jorge Affonso Camargo (PFL)
Benedito Guimarães Eurico Miranda
Simão Sessim Felipe Mendes
Telmo Kirst José Teles

PP
Dolores Nunes Augustinho Freitas
Francisco Silva 2 vaga (s)
João Maia (PSDB)

PDT
Antônio Joaquim Matheus Schmidt
Edson Ezequiel Odílio Balbinotti (SI part.)
LeonelPavan Serafun Venzon

Euler Ribeiro
Luiz Henrique

Marcelo Barbieri
Noel de Oliveira
Pinheiro Landim

Hélio Bicudo
José Fortunati

Abelardo Lupion
Carlos Magno

Júlio César
Maluly Netto

Paulo Conleiro
Roberto Jefferson

Antônio Aureliano
Celso Russomanno

Firmo de Castro

PT

PSDB

PMDB
Elton Rohnelt (pSC)
Hélio Rosas
João Thomé Mestrinho
José Pinotti
José Thomaz Nonô

Antônio Feijão
Arnaldo Madeira
Nelson Otoch

José Genoíno
Paulo Delgado

PUPSDJPSC
José Carlos Lacerda (pPR) Corauci Sobrinho
José Egydio Francisco Rodrigues

PSBJPMN
Candinho Mattos (pMDB) José Chaves (SI Part.)

PCdoB
Paulo Gouvêa (PFL) Jandira Feghali

Secretário: Rui Ornar Prodencio da Silva
Reunião: quartas-feiras - lOh
Local: Plenário, Sala 12
Telefones: 318-6973 a 6976

COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL
Presidente: Maurício Campos (PL)
1°Vice-Presidente: Elton Rohnelt (PSC)
2° Vice-Presidente: Paulo Delgado (PT)
3° Vice-Presidente: Marquinho Chedid (PSD)

Titulares Suplentes
PFLIPTB

Davi Alves Silva (PMN)
Jaime Martins
Luciano Pizzatto
Moises Lipnik
Paulo Heslander
Werner Wanderer

Arolde de Oliveira
Cláudio Cajado
Eliseu Resende

Iberê Ferreira
Jaime Fernandes

José Santana de Vasconcellos
Luís Barbosa

Rodrigues Palma
Rubem Medina

1vaga (s)

Luiz Henrique
Marcelo Teixeira

Mauri Sérgio
Nestor Duarte
Nicias Ribeiro

Olavio Rocha (PSDB)
Raimundo Bezerra

Ushitaro Kamia (PSB)
2 vaga (s)

Eduardo Mascarenhas
João Leão

Paulo Feij6
Sebastião Madeira

PSDB

PMDB
Alberto Goldmann
Alberto Silva
Antônio Brasil
Barbosa Neto
Carlos Nelson
Darcísio Perondi
Henrique Eduardo Alves
Moreira Franco
Newton Cardoso

Ayrton Xerez
Jorge Anders
Jovair Arantes
Leônidas Cristino

Alceste Almeida
Chico da Princesa
Duílio Pisaneschi
Hilário Coimbra
JairoAzi
Lael Varella
MauroFecmy
Mauro Lopes
Philemon Rodrigues
Theodorico Ferraço



PLlPSDJPSC

PSBJPMN
Francisco Rodrigues (PSD) 1 vaga

Secretário: Tércio Mendonça Vilar
Reunião: quartas-feiras - 9h
Local: Plenário, Sala 19
Telefones: 318-6998 a 318-7001

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

Presidente: Eraldo Trindade (PPR)
10 Vice-Presidente: Carlos Airton (PPR)
20Vice-Presidente: César Bandeira (PFL)
30Vice-Presidente: Nedson Micheleti (PT)

Titulares Suplentes
PFUPTB

PLlPSDJPSC

PFUPTB

PFIJPTB

Alberico Cordeiro
Antonio dos Santos

Antonio Ueno
Osório Adriano

PMDB

Confúcio Moura
Pinheiro Landim

I vaga (s)

PSDB

Emerson Olavo Pires
FeuRosa

PPR
Gerson Peres

Maria Valadão

PT
Luiz Mainardi

Sandra Starling

PP
Francisca Silva

PDT
Carlos Cardinal

PLlPSDJPSC
Welington Fagundes

Hermes Parcianello
Pedro Novais
I vaga (s)

Chico Vigilante
Paulo Rocha

Eraldo Trindade
Wagner Salustiano

Wigberto Tartuce

PSBJPMN
Gonzaga Patriota 1 vaga

Secretário: Estevam dos Santos Silva
Reunião: terças, quartas e quintas-feiras - lOh
Local: Plenário, Sala 17
Telefone: 318-7071

COMISSÕES TEMPORÁRIAS
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO

COM A FINALIDADE DE INVESTIGAR A
ARRECADAÇÃO E DESTINAÇÃO DE VERBA

REFERENTE A DmEITOS AUTORAIS,
PRINClPALMENTE NO QUE SE REFERE A
ATUAÇÃO DO ESCRITÓRIO CENTRAL DE

ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD.
Proposição: REQ-0005J95 Autor: Eraldo Trindade
Presidente: Hermes Parcianello (pMDB)
10 Vice-Presidente: Carlos Alberto (PFL)
20Vice-Presidente: Paulo Rocha (PT)
3D Vice-Presidente: Eduardo Mascarenhas (PSDB)
Relator: Eraldo Trindade (PpR)

. Titulares Suplentes

Antôni6Jóaquim

Carlos Alberto
Corauci Sobrinho
João Iensen
Luiz Braga

Celso Russomanno
Eduardo Mascarenhas

De Velasco

PSBJPMN
Ubaldino Júnior Nilson Gibson

Secretária: Fátima Moreira
Local: Serviço de CPI - Sala 125 - Anexo II
Telefone: 318-7057

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A SITUAÇÃO

DOS BINGOS NO BRA8lL

Proposição: REQ-0002l95 Autor: Marquinho Chedid
Titulares Suplentes

Expedito Júnior

Anivaldo Vale
Augusto Nardes
Luciano Castro

Valdenor Guedes
1 vaga

AirtonDipp
Matheus Schmidt

Célia Mendes
Prisco Viana

Welson Gasparini

Ceci Cunha
Leônidas Cristino

Mário Negromonte

-c-aí"los Santana
Celso Daniel

Humberto Costa

Nelson Meurer
Osvaldo Reis

Fernando Lopes

Alberto Silva
Antônio Brasil
Carlos Nelson

Cassio Cunha Lima
Homero Oguido

Antônio Jorge (PPR)
Davi Alves Silva (PMN)
José Mendonça Bezerra

José Rocha
1 vaga (s)

PPR

Maurício Campos

PP

PDT

Arnaldo Faria de Sá
Jair Bolsonaro
Paudemey Avelino

Marquinho Chedid (PSD)
1 vaga (s)

Antônio Joaquim
Eurípedes Miranda

PP

PPR

João Paulo
Nedson Micheleti
Nilmário Miranda

PSDB.

Antônio Carlos Pannunzio
João Leão
ZéGerardo

Carlos Airton
Eraldo Trindade
Felipe Mendes

PDT

Albérico Cordeiro
Carlos da Carbrás
César Bandeira
Eliseu Moura
Rogério Silva (PPR)

PMDB

NanSouza
VadãoGomes

PT

Annando Abílio
Edison Andrino
Noel de Oliveira
Simara Ellery
Wilson Cignachi

Odelmo Leão (PP)
Silvio Abreu

Welinton Fagundes 1 vaga 4vaga(s) 4 vaga (s)



PT
3 vaga (s) José Pimentel Fernando Ferro

Paulo Bernardo José Augusto
pp.

Jovair Arantes José Linhares Edson QueirozSalvador Zimbaldi
PDT

Cidinha Campos Vicente André Gomes

Cunha Bueno PLlPSDIPSC
Wagner Salustiano Pedro Canedo Luiz Buaiz

PSBJPMN

Secretária: Maria Auxiliadora Montenegro
Local: Serviço de CPIs - Sala 139
Telefone: 318-7056

DESTINADA A INVESTIGAR DENÚNCIAS DE
IRREGULARIDADES NAS ENTIDADES

DE PREVIDÊNCIA PRIVADA.
Proposição: REQ-OOOW5 Autor: Freire Júnior

Presidente: Manoel Castro (PFL)
1° Vice-Presidente: João Mellão Neto (PFL)
2° Vice-Presidente: Carlos Mosconi (PSDB)
3° Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPR)
Relator: Freire Júnior (PMDB)

Titulares Suplentes
PFLIPTB

Heráclito Fortes Álvaro Gaudêncio Neto
João Mellão Neto Femando Gonçalves
José Coimbra Maluly Netto
Manoel Castro Mauro Lopes

PMDB

Freire Júnior Henrique Eduardo Alves
Geddel Vieira Lima Noel de Oliveira
Jorge Wilson Zaire Rezende

PSDB

Luiz Piauhylino Ceci Cunha
RobérgiqAraújo JorgeAnders

PPR

Arnaldo Faria de Sá Célia Mendes
Simão Sessim Moacyr Andrade

Alexandre Cardoso Jerônimo Reis

Secretária: Regina Maria Veiga Brandão
Local: Serviço de CPI - Sala 139
Telefone: 318-7055

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQuÉRITo
PA~s~~~:l=G~~~fE

FABRICAÇÃO DE MEDICAMENTOS.
Proposição: REQ.OOO3i95 Autor: Paulo Mourão

Presidente: Barbosa Neto (PMDB)
1°Vice-Presidente: Aníbal Gomes (pMDB)
2° Vice-Presidente: Jovair Arantes (PSDB)
3° Vice-Presidente: Moacyr Andrade (PPR)
Relator: Ayres da Cunha (PFL)

Titulares SuplenteS
PFLIPTB

Ayres da Cunha Aroldo Cedraz
Fernando Gonçalves Duilio Pisaneschi
Jaime Martins Pedro Correa
José Rocha Ursicino Queiroz

PMDB

Aníbal Gomes Chicão Brígido
Barbosa Neto Jorge Tadeu Mudalen
José Pinotti Saraiva Felipe

PSDB

Elias Murad Rommel Feijó
Jovair Arantes Tuga Angerami

PPR

Moacyr Andrade Basílio Villani
Paulo Mourão Célia Mendes

PT
Arlindo Chinaglia Eduardo Jorge
José Augusto Humberto Costa

PP

Salatiel Carvalho Jofran Frejat

PDT

Seraftm Venzon Itamar Serpa

PL/PSDIPSC

Pedro Canedo José Egydio

PSBJPMN
Alexandre Cardoso Jerônimo Reis

Secretário: Caimen Guimarães Amaral
Local: Serviço de CPI - Anexo n- Sala 139-B
Telefone: 318-7054

João Fassarella
Pedro Wilson

Lindberg Farias

Roland Lavigne

Severiano Alves

Marcos Medrado

PMDB
3 vaga (s)

PSDB
Nelson Otoch
Zulaiê Cobra

PPR

Gerson Peres
Eurico Miranda

PT

Carlos Santana
Padre Roque

PP

Nelson Meurer

PDT

Vicente Andre Gomes

PL/PSDIPSC

Marquinho Chedid

PCdoB

Ricardo Gomyde



COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA AO ESTUDO DAS REFORMAS

POLÍTICAS, DEVENDO PROPOR, DENTRE ESTAS,
A ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO ELEITORAL E

MOD~CAÇÕESNALEGffiLAÇÃO
ELEITORAL·PARTIDÁRIA, INCLUSIVE AS

NECESSÁRIAS ALTERAÇÕES NA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Presidente: Mendonça Filho (PFL)
1° Vice-Presidente: Aracely de Paula (PFL)
2° Vice-Presidente: Jayme Santana (PSDB)
3° Vice-Presidente: Alzira Ewerton (PPR)
Relator: João Almeida (pMDB)

Titulares Suplentes
PFLIPTB

Aracely de P.aula Iberê Ferreira
Bonifácio de Andrada Paes Landim
Couraci Sobrinho Pedrinho Abrão
José Santana de Vasconcellos Ricardo Barros
Mendonça Filho Roberto Pessoa
Paulo Gouvea Rodrigues Palma
Vicente Cascione Vi.!marRocha

PMDB

João Almeida Barbosa Neto
Marcelo Barbieri Chicão Brígido
Nicias Ribeiro Marisa Serrano
Olavo Calheiros Maurício Requião
Roberto Valadão Teté Bezerra
Ubaldo Correa Wilson Branco

PSDB
Jayme Santana Cipriano Correia
Roberto Santos Aécio Neves
FeuRosa Paulo Feij6
Silvio Torres Zé Gerardo

PPR
Alzira Ewerton Arnaldo Faria de Sá
Jarbas Lima Cunha Bueno
Prisco Viana Ricardo Izar

PT
João Paulo José Genoíno
Paulo Delgado Padre Roque
Sandra Starling Waldomiro Fioravante

PP

José Janene José Linhares
Romel Anízio Osvaldo Reis

PDT

Coriolano Sales Enio Bacci
Matheus Schmidt Euripedes Miranda

PL/PSD/PSC
Valdemar Costa Neto Marquinho O1edid

PSBJPMN
Fernando Lyra José Carlos Sabóia

PCdoB

Aldo Arantes Haroldo Lima

Secretário: Bmnilde Liviero de Moraes
Local: Servo Com. Especiais: Anexon- Sala 120-B - Ala Nova
Telefones: 318-7067/706617052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A APRECIAR E DAR PARECER À
EMENDA DO SENADO AO PROJETO DE LEI N°

3.981, DE 1993, QUE "DlSCIPLINA A EXTRAÇÃO,
INDUSTRIALIZAÇÃO, UTILIZAÇÃO,

COMERCIALIZAÇÃO E TRANSPORTE DO
ASBESTO/AMIANTO E DOS PRODUTOS QUE O

CONTENHAM, BEM COMO DAS FIBRAS NATURAlS
E ART~CIAffi,DE QUALQUER ORIGIEM,

UTILIZADAS PARA O MESMO FIM,
E DA OUTRAS PROVID:ftNCIAS.

Proposição: PL-3.98lJ93 Autor: Eduardo Jorge

Presidente: Rubens Cosac (pMDB)
1° Vice-Presidente: Lídia Quinan (pMDB)
2° Vice-Presidente: Jovair Arantes (PSDB)
3° Vice-Presidente: Maria Valadão (PPR)
Relator: VilmarRocha (PFL)

Titulares Suplentes
PFlIPTB

José Jorge Efraim Morais
Pedrinho Abrão Luciano Pizzatto
Pedro Correa Mendonça Filho
Vilmar Rocha Phillemon Rodrigues

PMDB

Lídia Quinam Laire Rosado
Marcos Lima Nilton Baiano
Rubens Cosac Sandro Mabe1

PSDB

Adroaldo Streck Cipriano Correia
Jovair Arantes Elias Murad

PPR

Maria Valadão Ricardo Izar
Rogério Silva Roberto Balestra

PT
Humberto Costa Arlindo Chinaglia
Pedro Wilson Gilney Viana

PP

Marconi perillo Edcson Queiroz
PDT

José Maurício Giovanni Queiroz
PL/PSD/PSC

Elton Rohnelt Francisco Rodrigues
PPS

Augusto Carvalho Sérgio Arouca

Secretária: Maria Helena Coutinho de Oliveira
Local: Sala 120 - Anexo n
Telefones: Telefone: 318-706617067

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A APRECIAR E DAR PARECER AO TEX·

TO DO PROTOCOLO RELATIVO AO
CÓDIGO ADUANEIRO DO MERCOSUL,

CONCLuíDo EM OURO PRETO.MG,
ASSINADO PELO BRASIL EM 17·12·94.

Presidente: Paulo Bornhausen (PFL)
1° Vice-Presidente: Augusto Viveiros (PFL)
2° Vice-Presidente: Yeda Crusius (PSDB)



3° Vice-Presidente: Nelson Marchezan (PPR)
Relator: Paulo Ritzel (pMDB)

Titulares Suplentes
PFI.JFTB

Augnsto Viveiros
Jair Soares
LeurLomanto
Osvaldo Biolchi
Paulo Bornhausen
Vilson Santini
Werner Wanderer

Paulo Ritzel
Rivaldo Macari
Valdir Colatto
Wilson Branco
Zaire Rezende
1vaga (s)

Antônio Kandir
Eduardo Mascarenhas
FlávioAms
Yeda Crusius

Hugo Biehl
João Pizzolatti
Nelson Marchezan

José Fortunati
Luiz Mainardi
TeIma de Souza

Augnstinho Freitas
Dilceu Sperafico

Antonio Joaquim
Carlos Cardinal

Francisco Rodrigues

PMDB

PSDB

PPR

PT

PP

PDT

PLlPSDIPSC

PSBJPMN

AleXllJldry Ceranto
ALiliLins

Benit~ Gama
João Iensen
José Borba

Paulo Gouvea
Roberto Fontes

Annando Costa
EdinhoBez

Elias Abrahão
Ivo Mainardi

Silas Brasileiro
1vaga (s)

Adroaldo Streck
FeuRosa

Franco Montoro
Marci2 Fortes

Júlio Redecker
Mário Caval1azzi

Rogério Silva

Luiz Gushiken
Miguel Rossetto
Sandra Starling

Nelson Meurer
R0J;!161 Anízio

Itamar Serpa
1 vaga (s)

RoIand Lavigne

Titulares Suplent~

PFI1PTB
Alberico Cordeiro Adauto'Pereira
Aracely de Paula Alceste Almeida
Carlos Magno Antonio Joaquim AralÍjo
Ciro Nogueira Carlos da Carbrás
Cláudio Cajado Efraim Morais
José Rezende Hilário Coimbra
Paulo Lima Mauro Fecury

PMDB
Candinho Mattos Annando Abilio
Maria Elvira José Aldemir
Homero Oguido Noel de Oliveira
Ivo Mainardi Pinheiro Landim
SandroM~"!:>e1 Wilson Cignachi
Silas Brasileiro 2 vaga (s)

PSDB
Jovair Arantes Alexandre Santos
Arthur Virgílio Neto Domingos Leonelli
Nelson Otoch Marinha Raupp
Zulaiê Cobra 1vaga (s)

PPR
Gerson Peres Paulo Bauer
Jarbas Lima Raimundo Santos
Ricardo Izar Wagner Salustiano

PT
Carlos Santana Hélio Bicudo
João Fassarella José Augusto
José Fortunati Pedro Wilson

PP
Nilton Cerqueira Marcos Medrado
Silvernani Santos Nelson Meurer

PDT
Fernando Lopes Enio Bacci
Matheus Schmidt Wolney Queiroz

PLlPSDIPSC
Marquinho Chedid Welinton Fagundes

PSBJPMN
Nilson Gibson Gonzaga Patriota

PCdoB

PCdoB
Ricardo Gomyde Haroldo Lima
Secretário: José Maria A. Castro
LocaI: Servo Com. Especiais - Anexon- Sala 120-B- Ala Nova
Telefones: 318-7061/706517052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A APRECIAR E DAR PARECER SOBRE

TODAS AS PROPOSIÇÕES, EM TRÂMITE NESTA
CASA, REFERENTES AOS JOGOS E A

REGULAMENTAÇÃO DOS CASSINOS NO BRASIL
Proposição: Req. Autor: Inocêncio Oliveira

Presidente: Homero Oguido (PMoB)
1°Vice-Presidente: Silas Brasileiro (pMDB)
2° Vice-Presidente: Nelson Otoch (PSDB)
3° Vice-Presidente: Ricardo Izar (PPR)
Relator: Aracely de Paula (PFL)

Sérgio Miranda Aldo Arantes
Secretária: Maria Helena C. de Oliveira
LocaI: Servo Com. Esp. Anexon- Salas 124-A1152-A- Ala Nova
Telefones: 318-6874/706617067

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A ESTUDAR ALTERNATIVAS PARA A
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS NAS

OPERAÇÕES DE CRÉDITO RURAL, DESTINADAS A
CUSTEIO, COMERCIALIZAÇÃO E INVESTIMENTO

Presidente: Abelardo Lupion (PFL)
1°Vice-Presidente: Carlos Melles (PFL)
2° Vice-Presidente: Saulo Queiroz (PSDB)
3° Vice-Presidente: Roberto Balestra (PPR)
Relator: Valdir Colatto (pMDB)

Titulares Suplentes
PFlIPTB

Adelson Salvador Gonzaga Patriota

Abelardo Lupion Adauto Pereira



PSBJPMN

Beto Lélis Adelson Salvador

Secretária: Rejane S. Marques
Local; SelV. Com. Especiais- Anexon- Sala 120-B - Ala Nova
Telefones: 318-687417052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A EXAMINAR OS PROJETOS DE
LEI, EM TRÂMITE NESTA ÇASA,
QUE VERSAM SOBRE MATERIAS

RELATIVAS AO SISTEMA
FINANCEIRO NACIONAL,

REGULAMENTADORAS DO ART. 192 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

Presidente: Gonzaga Mota (pMDB)
1°Vice-Presidente: Edinho Bez (pMDB)
2° Vice-Presidente: Antônio Kandir (PSDB)
3° Vice-Presidente: Mussa Demes (PFL)
Relator: Benito Gama (PFL)

Titulares Suplentes
PFUPTB

Carlos Melles Benedito de Lira
José Rocha Hugo Rodrigues da Cunha
Nelson Marquezelli Pedrinho Abrão

PMDB

André Puccinelli Edinbo Araújo
Nair Xavier Lobo Fernando Gomes
Valdir Colatto Silas Brasileiro

PSDB

Antonio Aureliano Arnon Bezerra
Saulo Queiroz Ezídio Pinheiro

PPR

Hugo Biehl Augusto Nardes
Roberto Balestra Paulo Mourlio

PT
2 vaga (s) 2 vaga (s)

PP

Romel Anízio Dilceu Sperafico

PDT

Carlos Cardinal Odílio Baldinotti

PLlPSD/PSC

Roland Lavigne Zé Gomes da Rocha

PCdoB

Ségio Miranda 1 vaga (s)

Secretário: Sílvio Sousa da Silva
Local: Serv. Com. Especiais - Anexon- Sala 120-B - Ala Nova
Telefone: 318-7052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER SOBRE O
PROJETO DE LEI N° 4.376193, DO"PODER EXE
CUTIVO, QUE "REGULA A FALENCIA,CO~

CORDATA PREVENTIVA E A RECUPERAÇAO
DAS EMPRESAS QUE EXERCM ATIVIDADE
ECONÔMICA REGIDA PELAS LEIS COMER-

CIAIS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Proposição: PL - 4.376193 Autor: Poder Executivo

Presidente: José Luiz Clerot (pMDB)
1°Vice-Presidente: Jorge Tadeu MudaIen (pMDB)
2° Vice-Presidente: Régis de Oliveira (PSDB)
3° Vice-Presidente: Jarbas Lima (PPR)

Fernando Diniz
Gilvan Freire

Oscar Goldoni

Suplentes

Herculano Angbinetti
Nelson Otoch

Benito Gama
Hugo Rodrigues da Cunha

José Jorge
Luis Barbosa

PSDB

PMDB

PFUPTB

PSDB

Antônio Kandir Antônio Feijão
Ayrton Xerez Fernando Tares
Firmo de Castro Herculano Angbinetti
Luiz Carlos Hauly Márcio Fortes

PPR

Anivaldo Vale Cunha Bueno
Basílio Villani Luciano Castro
Francisco Dornelles Roberto Campos

PT
José Fortunati AnaJúlia
José Pimentel Conceição Tavares
Nedson Micheleti Paulo Bernardo

PP

Flávio Derzi Laprovita Vi~ira

Valdomiro Meger Márcio Reinaldo Moreira

PDT

Coriolano Sales Márcia Cibilis Viana
Fernando Lopes 1 vaga (s)

PL/PSD/PSC

Francisco Horta Eujácio Simões

PSBJPMN

Sérgio Guerra Ricardo Remclio

Titulares

Augusto Viveiros
Osvaldo Biolchi
Raul Belém
Severino Cavalcanti

Dilso Speráfico
Jorge Tadeu MudaIen
José Luiz Clerot

Régis de Oliveira
Vittorio Medioli

Antônio do Valle
Marcos Lima
Paulo Ritzel
Paulo Ritzel

3 vaga (s)

Alexandre Ceranto
Augusto Viveiros

Efraim Morais
Moisés Lipinik
OOOrio Adriano
Pedrinho Abrão
Roberto Pessoa

PMDB

Benito Gama
Félix Mendonça
Mussa Demes
Ney Lopes
Paes Landim
Saulo Queiroz
Tbeodorico Ferraço

EdinboBez
Gonzaga Mota
José Thomaz Nono
Jurandyr Paixão
Luís Roberto Ponte
Silas Brasileiro



PPR PP

Ibrahim Abi-Ackel Adhemar de Barros Filho (pRP) Laura Carneiro Carlos Camurça
Jarbas Lima Adyson Motta Valdenor Guedes Valdomiro Meger

Pr PDT

Milton Mendes Miguel Rossetto Antonio Joaquim 2 vaga (s)
Sandra Starling Waldomiro Fioravante Euripedes Miranda

PP PIJPSDIPSC

Valdomiro Meger Raimundo Santos Roland Lavigne José Egydio

PDT PSBJPMN
Euripedes Miranda Fernando Lopes Fernando Gabeira (PV) Raquel Capiberibe

PIJPSDIPSC PCdoB

De Velasco Francisco Rodrigues Lindberg Farias 1 vaga (s)

PCdoB Secretario:

Aldo Arantes Aldo Rebelo Local:
Telefone:

Secretário: Héris Medeiros JoffJ1y COMISSÃO ESPECIALLocal: Servo de Com. Esp. - Anexon Salas 131-013S-C - Ala
Nova DESTINADA A PROFERJR PARECER Á
Telefones: 318-70611706Sn052 PROPOSTA DE EMENDA A CONSTJ.1UIÇÃO

COMISSÃO ESPECIAL N" 6, DE 1995, QUE fiALTERA O PARAGRAFO

PARA DAR PARECER AO PROJETO DE LEI N° 1° DO ART. 177 fi (MONOPÓliO DO PEfRÓLEO)

4.591, DE 1994, E SEUS j\PENSADOS, QUE Proposição: PEC-0006I95 Autor: Poder Executivo

DISPÕEM SOBRE A POUTICA NACIONAL DE Presidente: Alberto Goldman (PMDB)
DRQGAS E DÃO OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 1° Vice-Presidente: Edinho Bez (pMDB)

Proposição: PL - 4591194 Autor: Senado Federal . 2° Vice-Presidente: Jackson Pereira (PSDB)
3° Vice-Presidente: Betinho Rosado (PFL)

Presidente: Laire Rosado (pMDB) Titulares Suplentes
1° Vice-Presidente: Elias Murad (PSDB)
2° Vice-Presidente: Remi Trinta (pMDB) PFlJPTB
3° Vice-Presidente: Alexandre Ceranto (PFL) Betinho Rosado Antonio Feijão
Relator: Ursicino Queiroz (PFL) José Mucio Monteiro Antonio Geraldo

Titulares Suplentes JúlioCesar Carlos Magno

PFUPTB Lima Netto Fernando Gonçalves

Alexandre Ceranto Antonio Geraldo
Rodrigues Palma João Mellão Neto
Rubem Medina Osvaldo Coelho

Fernando Gonçalves Arolde de Oliveira Vicente Cascione Paulo Gouvea
Luiz Moreira Benedito de Lira
Maluly Netto Betinho Rosado PMDB
Paulo Cordeiro Eliseu Resende Alberto Goldman Antonio do Valle
Pedro Correa João Iensen Edinho Bez Hélio Rosas
Ursicino Queiroz Philemon Rodrigues Ivo Mainardi Jorge Wilson

PMDB PauloTitan Marcos Lima
Edinho Araújo André Pucclnelli Rivaldo Macari Nicias Ribeiro
Euler Riberiro Luiz Fernando Simara Ellery 1 vaga (s)
Laire Rosado Nicias Ribeiro PSDB
Remi Trinta 3 vaga(s)

Jackson Pereira Ayres da CunhaWagner Rossi
Zaire Rezende Mareio Fortes Emerson Olavo Pires

PSDB
Salvador Zimbaldi Ezizio Pinheiro
Eduardo Mascarenhas Rommel Feij6

Elias Murad B.Sá
PPRSebastião Madeira Eduardo Barbosa

Tuga Angerami Eduardo Mascarenhas DelfIm Netto Basílio Villani
Vanessa Felippe Jovair Arantes Julio Redecker Francisco Dornelles

PPK Roberto Campos Maria Valadão

Antonio Jorge Carlos Airton Pr
Wagner Salustiano Felipe Mendes Luciano Zica Chico Ferramente
1 vaga (s) Rogério Silva Marcelo Deda Conceição Tavares

Pr Miguel Rossetto Fernando Ferro

Esther Grossi Gilney Vaiana PP

Marta Suplicy Humberto Costa Salatiel Carvalho José Janene
Silvemani Santos VadãoGomes



PCdoB
Haroldo Lima Lindberg Farias

Secretária: Rejane S. Marques
Local: Servo Com. Especiais: Anexon- Sala 120-B - Ala Nova
Telefones: 318-687417052

COMISSÃO ESPECIAL
ALTERA A REDAÇÃO DO PARÁGRAFO lODO

ARTIGO 53 DA CONSTITUIÇÃO FEDEAL
(IMUNIDADE PARLAMENTAR)

Proposição: PEC-0155193 Autor: Cidinha Campos

Presidente: Vicente Cascione (PTB)
1°Vice-Presidente: Aloysio Nunes Ferreira (pMDB)
2° Vice-Presidente: Vicente Anuda (PSDB)
3° Vice-Presidente: Prisco Viana (PPR)
Relator: IbrahimAbi-Ackel (PPR)

Titulares Suplentes
PFUPTB

PCdoB
Aldo Arantes Haroldo Lima

Secretária: Angela Mancuso
Local: Serv. Com. Especiais - Anéxo n - Sala 120-B - Ala
Nova
Telefones: 318-687417052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À PROPOSTA

DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 169, DE 1993,
QUE "ALTERA O INCISO IV DO ARTIGO 167

E O ARTIGO 198 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
E PREv1: RECURSOS ORÇAMENTARIOS EM NívEL
DAUNIÃo,ESTADOS E MUNICiPIOS PARA MANU
TENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE COM O

FINANCIAMENTO DAS REDES PúBLICAS
FILANTRÓPICAS E CONVENIADAS".

Proposição: PEC-0169J93 Autores: Eduardo Jorge
e Waldir Pires

Titulares Suplentes

Coriolano Sales
Edson Ezequiel

Augusto Farias

Gonzaga Patriota

Adauto Pereira
Antonio Geraldo
JairoAzi
Theodorico Ferraço
Severino Cavalcanti
Vicente Cascione
Wilson Cunha

Aloysio Nunes Ferreira
Gilvan Freire
Ivandro Cunha Lima
José Luiz Clerot
Luiz Fernando
Udson Bandeira

Danilo de Castro
Régis de Oliveira
Roberto Araújo
Vicente Anuda

Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Prisco Viana

Domingos Dutra
Hélio Bicudo
Marcelo Deda

Costa Ferreira
Dolores Nunes

Cidinha Campos
Silvio Abreu

PDT

PLlPSDJPSC

PSBJPMN

PMDB

PSDB

PPR

Pf

PP

PDT

EnioBacei
SeraflID. Venzon

Roland Lavigne

Ushitaro Kamia

Aroldo Cedraz
Jaime Fernandes

Luiz Braga
Philemon Rodrigues

Salomão Cruz
JoséTude

Ursicino Queiroz

Edinho Araujo
João Natal

Jorge Wilson
José Priante

Nicias Ribeiro
Wagner Rossi

EzídióPinheiro
João Leão

Jorge Anders
Saulo Queiroz

Adylson Motta
Roberto Balestra

Welson Gasparini

Fernando Ferro
José Machado
Pedro Wilson

Mário de Oliveira
Talvane Albuquerque

Magno Bacelar
RenanKurtz

Francisco Rodrigues

BetoLelis

Ayres da Cunha
Carlos Magno
Fernando Gonçalves
Jair Soares
JairoAzi
Roberto Jefferson
Ursicino Queiroz

Armando Abílio
Corrlücio Moura
Darcísio Perondi
Fernando Gomes
José Pinotti
Saraiva Felipe

Carlos Mosconi
Ceci Cunha
Jovair Arantes
Osmânio Pereira

Adylson Motta
Moacyr Andrade
Sérgio Arouca (PPS)

Eduan:lo Jorge
Humberto Costa
José Augusto

Jofran Frejat
José Linhares

SeraflID. Venzon
ViceJ:l.teAndIé Gomes

PLlPSDIPSC

PSBJPMN

PFLIPTB

PMDB

PSDB

PPR

PT

PP

PDT

Paulo de Velasco

Adelson Salvador

Alexandre Ceranto
Duílio Pisaneschi

Fátima Pelaes
José Coimbra
Luiz Moreira
Maluly Netto
Pedro Corrêa

Am'bal Gomes
Am'bal Gomes

Elcione Barllalho
Rita Camata

3 vagas

B.Sá
Pimentel Gomes
Roberto Araújo

Sebastião Madeira

Antônio Jorge
Enivaldo Ribeiro

Fausto Martello

Arlindo Chinaglia
José Fritsch

Marta Suplicy

Alcione Athayde
Talvane Albuquerque

Wilson Braga
Giovimni Oueiro2



PSBlPMN
~~~wOwen UbaldinhoJúnior
Secretário (a): José Maria Aguiar Castro
Local: Se~. Com. Esp. Anexo n- Salas 131-C - Ala Nova
Telefone: 318-7066

PCdoB
Agnelo Queiroz Jándira Feghali
Secretária: Marlene Nassif __
Local: Servo Com. Especiais-Anexoll-'-Sa1al20-B-Ala NoVa
Telefones: 318-70671706617052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTlNADAA, NO"pRAZO DE 40 S~SSÕES,
PROFERIR PARECER A PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N° 182-A, DE,l994, QUE PERMITE A
ADMISSÃO DE PROFESSORES, tÉCNICOS E

CIENTISTAS ESTRA;N~EIROSPELAS
UNIVERSIDADES BRASÚ,iEIRAS E CONCEDE

AUTONOMIA ÀS INSTITOíÇÕES DE PESQUISA
CIENTíFICA E TECNOLÓGICA

Proposição: PEC.o182194 Autor; Sérgio Arouca e
Outros

Presidente: Ivandro Cunha Lima (PMl)B)
1°Vice-Presidente: Mauricio Reqiliâo (pMl)B)
2° Vice-Presidente: Feu Rosa (PSDB)
3° Vice-Presidente: Pedro Wilson(P1)
Relator: Raul Belém (PFL)

. Titulares Suplentes
PF'I.lP'rB

José Jorge Carlos Alberto
Osvaldo Biolcm Marilu Guimarães
Paulo Lima Osvaldo Coelho
Raul Belém Paulo Heslander

PMDB
Ivandro Cunha Lima Simara Ellel)'
Lídia Quinan 2 vaga (s)
Mauricio Requiâo

PSDB
FeuRosa Cipriano Correia
Ubiratan Aguiar Franco Montoro

PPR
Nelson Marchezan Augusto Nardes
Paulo Bauer Welson Gasparini

Pf
Ivan Valente Esther Grossi
Pedro Wilson Gilney Viana

PP
José Linhares Laura Carneiro

PDT
Severiano Alves Marcia Cibilis Viana

PUPSDIPSC
Expedito Júnio Luiz Buaiz

Luiz Buaiz

Alexan~ Cardoso

PUPSDIPSC

PSBlPMN

Pedro Canedo

Ubaldino Júnior

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 {QUARENTA)
SESSÕES, PRQFERIR PARECER A PROPOSTA
DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N° 46, DE 1991,

QUE "INTRODUZ MODIFICAÇÕES NA
ESTRUTURA POUCIAL".

Autor: Deputado Hélio Bicudo
Presidente: DeputadoAugusto Viveiros
1°Vice-Presidente: Deputado José Rezende
2° Vice-Presidente: Deputado lldemar Kussler
3° Vice-Presidente: Deputado Fausto Martello
Relator: Deputado Hélio Rosas

Titulares Suplentes
PFlIPTB

.Abelardo Lupion Davi Alves Silva
Augusto Viveiros Efraim Morais
Carlos Magno José Borba
Jaime Martins José Rocha
José Rezende Maluly Netto
Lael Varella Munlo Pinheiro
Theodorico Ferraço Paulo Heslander

PMDB
Euler Ribeiro Aloysio Nunes Ferreira
Freire Júnior Ivo Mainardi
Hélio Rosas Pinheiro Landim
Noel de Oliveira 3 vagas
Sandro Mabel
1 vaga (s)

PSDB
FeuRosa Herculauo Anghinetti
TIdemar Kussler Mário Negromonte

Régis de Oliveira Nélson Otoch
Sylvio Lopes Sebastião Madeira

PPR
Fausto Martello Jarbas Lima
Jair Bolsonaro Júlio Redecker
Welson Gasparini Rogégio Silva

Pf
Hélio Bicudo Domingos Dutra
José Fortunati Marta Suplicy
Nilmário Miranda Milton Mendes

PP
Laprovita Vieira Alcione Athayde
Valdomiro Meger Marcos Medrado

PDT
Euripedes Miranda Magno Bacelar
Wilson Velasco José Egydio

PSBlPMN
Gonzaga Pl!triota Adelson Salvador

PCdoB
Ricardo Gomyde Lindberg Farias

Secretária: Ângela Mancuso
Serviço de Comissões Especiais: Anexo II - Salas 131-C/135-C-
Ala Nova
Telefories: 318-9066/706717052



COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSÕES, PRQFERIR PARECER A PROPOSTA
DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N° 96, DE 1992,
QUE INTRODUZ MODIFICAÇÕ~ NA ESTRU-

TURA 00 PODER JUDICIARIO.
Proposição: PEC·96192 Autor: Hélio Bicudo e Outros
Presidente: Wagner Rossi (pMDB)
1° Vice-Presidente: Roberto Valadão (pMDB)
2° VIce-Presidente: Régis de Oliveira (PSDB)
3° Vice-Presidente: Jarbas Lima (PPR)
Relator: Jairo Carneiro (PFL)

Titulares Suplentes
PFlJPTB

Bonifácio de Andrada Antônio dos Santos
Cláudio Cajado AntôniÁ~t:Corauci Sobrinho
Jair Siqueira Benedito de Lira
Jairo Carneiro João Iensen
Mauncio Najar Leur Lomanto
Vicente Cascione Philemon Rodrigues

PMDB
AryKara Elias AbraMo
Gilvan Freire Gilvan Freire
José Luiz Clerot Luiz Fernando
José Thomaz Nono Marcos Lima
Roberto Valadão 3 vaga (s)
Wagner Rossi

PSDB
Almino Mfonso Ayrton Xerez
lldemar Kusseler Danilo de Castro
Régis de Oliveira Eduardo Mascarenhas
Zulaie Cobra Vicente Anuda

PPR
Ibrahim Abi-Ackel Nelson Marchezan
Jarbas Lima Ricardo Izar
Prisco Viana Roberto Balestra

PT
Luiz Mainardi Humberto Costa
Marcelo Deda Nedson Micheleti
Milton Mendes Pedro Wilson

PP
Costa Ferreira Marconi Perillo
Edson Queiroz Renato Johnsson

PDT
Enio Bacci Coriolano Sales
Silvio Abreu Matheus Schmidt

PLlPSDIPSC
De Velasco Francisco Rodrigues

PSBJPMN
José Carlos Sabóia Gonzaga Patriota

PCdoB
Aldo Arantes Harldo Lima

Secretária: Marlene Nassü
Local: Anexo II - Salas 131-C/135-C - Ala Nova
Telefones: 318-70671706617052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)

SESSÕES, PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 133, DE 1992,

QUE "ACRESCENTA
PARÁGRAFO AO ARTIGO 231 DA CONSTITUIÇÃO

FEDERAL"
(DEMARCAÇÃO DAS TERRAS INDíGENAS)

Proposição: PEC-0133192 Autor: Nicias Ribeiro
Presidente: Antônio Erasil (pMDB)
1° Vice-Presidente: Jair Bolsonaro (PPR)
2° Vice-Presidente: Robério Araújo (PSDB)
3° Vice-Presidente: Domingos Dutra (P1)
Relator: Salomão Cruz (PFL)

Titulares Suplentes
PFLIPTB

Alceste Almeida Átila Lins
Carlos da Carbrás Hilári<J Coimbra
Vic Pires Franco Monlo Pinheiro

PMDB
Antônio Brasil Luiz Fernando
Confúcio Moura Olávio Rocha
João Thome Mestrinho Udson Bandeira

PSDB
Tuga Angerami João Maia
Robério Araújo Sebastião Madeira

PPR
Carlos Airton Benedito Guimarães
Jair Bolsonaro Luciano Castro

PT
Domingos Dutra Ivan Valente
Gilney Viana Marta Suplicy

PP
Valdenor Guedes Carlos Camurça

PDT
Antônio Joaquim Giovanni Queiroz

PLlPSDIPSC
Elton Rohnelt Expedito Júnior

PSBJPMN
Raquel Capiberibe Uba1dino Júnior

Secretária: Edla Calheiros
Local: Serv. Especiais - Anexo II- Sala 120-B - Ala Nova
Telefones: 318-7066/7067

COMISSÃO EXTERNA
COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPA
NHAR OS PROCEDIMENTOS RELATIVOS À DE

MARCAÇÃO DAS TERRAS INDÍGENAS E AS
QUESTÕES DECORRENTES

DESTE PROCESSO.
COORDENADOR: Deputado Sarney Filho

BLOCO PFLIPTB
Sarney Filho
Salomão Cruz

PMDB
Sílas Brasileiro



Benedito Guimarães
Carlos Airton

Marinha Raupp

PPR

PSDB

PT
Gilney Viana

PP
NanSouza

Secretária: Edla Bispo
Serviço de Comissões Especiais: Anexo n- Sala 13-C- Ala
Nova
Telefones: 318-706617067n052



DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

PREÇO DE ASSINATURA

SEMESTRAL

Assinatura Seção Iou n si o porte R$31.00

Porte do Correio ~ R$ 60.00

Assinatura Seção I ou n c/porte R$ 91.00 (cada)

Valor do número avulso R$ 0.30

Os pedidos devemseracompanhados dechequepagâvel emBrasília,Nota de Empenho ou Ordem dePagamento
pela Caixa EconômicaFederal- Agência 1386- PAB-CEGRAF, conta corrente n° 920001-2 e/ou pelo Banco do Brasil
- Agência 0452·9 - CENTRAL, conta corrente nO 5556020414, a favor do

, .

CENTRO GRAFICO DO SENADO FEDERAL

Praça dos Três Poderes - Brasília - DF
CEP: 70160-900

Maiores informações pelos Telefones (061) 311·3738 e 311·3728 na Supervisão de Assinaturas e Distribuição de
Publicações - Coordenação de Atendimento ao Usuârio.



, -
CODIGO DE PROTEÇAO E
DEFESA DO CONSUMIDOR

- Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Dispõe sobre a proteção do
consumidor e dá outras providências

- Dispositivos vetados e razões dos vetos
- Legislação correlata
- índice temático

À venda na Subsecretaria de
Edições Técnicas - Senado Federal,
Anexo I, 22° andar - Praça dos Três
Poderes, CEP 70160 - Brasilia, DF 
Telefones 311·3578 e 311·3579.

Os pedidos a serem atendidos através da ECT deverão ser acrescidos de 50% (cinqüenta
porcento) deseu valorpara a cobertura das respectivas despesas postais e acompanhados
de cheque nominal à Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal ou de vale
postal remetido à Agência ECT do Senado CGA 470775.



IEDIÇÃO DE HOJE: ~12 PÁGINAS I


