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DIARIO
República Federativa do Brasil

DO CONGRESSO NACIONAL
ANO XLIV - N.127 CAPITAL FEDERAL

SEXTA-FEIRA, 29 DESETEMBRO DE 1989

CÂlVIARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N· 18, DE 1989

Nega licença para a instauração de processo criminal contra o Deputado José Mendonça Bezerra.

Faço saber que a Câmara dos Deputados aprovou e eu promulgo a seguinte Resolução:
Art. 19 É negada a licença, solicitada pelo Supremo Tribunal Federal através do Ofício na 1.303/R, de 14

de março de 1989, para a instauração de processo criminal contra o Deputadó José Mendonça Bezerra.

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.

Câmara dos Deputados, 27 de setembro de 1989. - Deputado Inocêncio Oliveira Presidente da Câmara
dos Deputados, em exercício. '

SUMÁRIO

1- ATA DA 132' SESSÁO DA 3- SESSÁO LEGIS·
LATIVA DA 48- LEGISLATURA, EM 28 DE SE
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I - Abertura da Sessão

n - Leitura e assinatura da ata da sessão anterior

III - Leitura do Expediente

OFÍCIOS

N' 236/89 - Do. Senhor Deputado IBSEN'·PI
NHEIRO, Líder do PMDB, comunicando que o'
Deputado IVO CERSÓSIMO deixa a Comissão de
Defesa Nacional c passa a participar da Comissão
de Ciência, Tccnologia, Comunicação e Informá
tica, na qualidade de titular.

N' 130/89 - Do Senhor Deputado RICARDO
FIUZA, Líder do PFL, comunicando a indicação
do seu nome para Líder do Partido da Frente Libe
ral.

N° 143/89 - Do Senhor Deputado VIVALDO
BARBOSA, Líder do PDT, indicando o Deputado
SILVIO ABREU para fazer parte da Comissão de
Constituição e Justiça e Redação, como titular.

N' 257/89 - Do Senhor Deputado FRANCISCO
DORNELLES, Presidente da Comissão de Finan
ças, solicitando que a Comissão se pronuncie sobre
o Projeto de Lei n' 4.978/85.

N" 417/89 - Do Senhor Deputado OCTÁVIO
EUSIO, Presidente da Comissão de Minas e Ener
gia, solicitando audiência, por esta Comissão, ao
Projeto de Lei n" 3.093/89.

N" !4/89 - Do Senhor Deputado DARCY POZ
ZA, Presidente da Comissão de Transportes, solici-'
tando a reconstituição do Projeto de Lei n' 1.294/88.

REQUERIMENTOS

Do Senhor Deputado CAIO POMPEU, solici
tando alteração do seu nome parlamentar.

Do Senhor Deputado VICTOR FACCIONI soli
citando a anexação de projetos de lei..

COMUNICAÇÓES

Do Senhor Deputado UBIRATAN SPINELLI,
comunicando seu ingresso no Partido Liberal Pro
gressista.

MENSAGEM

Mensagem n' 472, de 1989 (Do Poder Executivo)
- Submete à consideração do Congresso Nacional
o ato que outorga concessão à SPC-Sistema Para
naíba de Comunicações Ltda. para explorar, pelo
prazo de 15 (quinze) anos, sem direito de cxclusi
vidade, serviço de radiodifusão de sons e imagens
(televisão), na cidade de Itumbiara, Estado de
Goiás.

PROJETO A IMPRIMIR

Projeto de Lei n' 1.987-A, de 1989 (Do Senado
Federal) - Modifica o dispositivo do vigente Código
Florestal (Lei n' 4.771, de 15 de setcmbro dc 1965)
para o fim de dar destinação específica a parte da
'reeeita obtida com a cobrança de ingressos aos visi
tantes de parques nacionais; tendo pareceres: da
Comissão de Constituição e Justiça e Redação, pela
constitucionalidade, juridicídade e técnica legisla
tiva; e ,da Comissão de Agricultura e Política Rural,
pela aprovação.

PROJETOS APRESENTADOS

Projeto de Lei n' 144, de 1989 (Do Sr. Ismael
Wanderley) - Dispõe sobre a concessão de aposen
tadoria especial prevista no parágrafo Iodo artigo
40 e no inciso II do artigo 202 da Constituição Fede
ral e dá outras providências.

Projeto de Ld Complementar n' 152, de 1989
(Do Sr. Amaury Müller) - Estabelece restrições
à dispensa imotivada (art. 7', inciso I, da Consti
tuição Federal).

Projeto de Resolução n' 203, de 1989 (Da Mesa)
- Autoriza a Senhora Deputada Eunice Michiles
a participar de missão cultural no exterior.

Projeto de Lei n' 3.657, de 1989 (Do Sr. Paulo
Delgado) - Dispõe sobre a extinção progressiva
dos manicômios e sua substituição por outros recur
sos assistenciais e regulamenta a internação psiquiá
trica compulsória.

Projeto de Lei n" 3.667, de 1989 (Da Sra. Benedita
da Silva) - Cria, em todo o território nacional,
Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher
DEAMS. e dá outrasprovidências.

Projeto de Lei n''- 3.677, de 1989 (Do Sr. Horácio
Ferraz) - Regulamenta o inciso IX do art. 37 da
Constituição Federal.

Projeto dc Lei n' 3.692, de 1989 (Do Sr. Santinho
Furtado) - Faculta às empresas a prestação de assis
tência médica aos empregados nas condições que
especifica.

Projeto de Lei n' 3.694. de 1989 (Do Sr. Daso
.Coimbra) - Estabelece normas sobre as empresas
públicas, sociedadcs de economia mista e dá outras
providências.



10668 Sexta-feira 29

Projeto de Lei n" 3.700, de 1989 (Do Sr. Luiz
Inácio Lula da Silva) - Dispõe sobre os planos
de benefício e custeio da Previdência Social e dá
outras providências.

Projeto de Lei n" 3.717, de 1989 (Do Sr. Koyu
lha) - Dá nova redação ao art. 3" da Lei n" 4.090.
de 13 de julho de 1962. que "institui a gratificação
de Natal para os trabalhadores".

Projeto de Lei n" 3.726. de 1989 (Do Sr. Daso
Coimbra) - Determina a indicação do fator RH
e do grupo sangüíneo nos documentos que espe-.
cifica.

Projeto de Lei n" 3.699, de 1989 (Do Sr. Leonel
Júlio) - Autoriza o Departamento Nacional de Es
tradas de Rodagem a instalar postos de atendimento
médico nas rodovias federais.

Projeto de Lei n" 3.728. de 1989 (Do Sr. Jorge
Hage) - Dispõe sobre a reforma agrária.

Projeto de Lei n" 3.729, de 1989 (Do Sr. Jorge
Hagc) - Dispõe sobre a política agrícola.

Projeto de Lei n" 3.739, de 1989 (Do Poder Execu
tivo) Mensagem n" 581/89 - Autoriza a Petrobrás
Internacional S/A - Braspetro. a criar subsidiária
no Reino Unido.

Projeto de Lei n" 3.740, de 1989 (Do Poder Execu
tivo) Mensagem n" 580/89 - Autoriza a Siderurgia
Brasileira S/A - Siderbrás a re-ratificar assembléias
gerais da Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S/A
- Usiminas, e dá outras providências.

Projeto de Lei n' 3.741, de 1989 (Do Poder Execu
tivo) Mensagem n" 576/89 - Acrescenta dispositivo
ao § 1" do art. 4" do Decreto-Lei n" 2.355. de 27
dc agosto de 1987.

ERRATA

Republica-se em virtude da anexação do Projeto
de Lei n' 3:732/89.

Projeto de Lei n' 1.569-A, de 1989 (Do Sr. Rosá
rio Congro Neto) - Dispõe sobre a transferência
de imóveis vinculados ao Sistema Financeiro de Ha
bitação; tendo pareceres: da Comissão de Consti
tuição e Justiça e Redação, pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa: e, do Relatordesig
nado pela Mesa em substituição à Çomissão do De
senvolvimento Urbano, Interior e Indio, pela apro
vação, com Substitutivo.' Pendente de parecer da
Comissão de Finanças.
(Projeto de Lei n" 1.569, de 1989, tendo anexados
os de n"' 1.154/88, 2.303/89, 2,619/89, 2.625/89,
2.692/89, 2.964/89, 2.993/89, 3.127/89 e 3.732/89, a
que se referem os pareceres).

IV - Pequeno Expedieute

LUIZ SALOMÃO - Notícia publicada no .iornal
Ultima Hora a propósito de aceitação, pelo Vice
Presidente do jornal O Globo, João Roberto Mari
nho de matéria paga pela Associação de Bancos
do Estado de São Paulo em favor da campanha elei
toral do Sr. Collor de Mello.

NILSON GIBSON - Preservação da Amazônia.
Transcrição nos Anais de pronunciamento do Minis
tro do Illterior, João Alves. por ocasião do lança
mento do Programa Nossa Natureza.

OCTÁVIO ELÍSIO - Crise financeira do De
partamento Nacional da Produção Mineral e da
Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais.

ANTÓNIO CARLOS KO:NDER REIS - Expe
diente dirigido pela Prefeitura Municipal de Pome
rode, Santa Catarina, ao Ministro da Justiça, Saulo
Ramos, em protesto contra reportagens da Rede
Manchete desabonadoras da população da cidade.

AMAURY MÜLLER - Comparecimento maci
ço de menores abandonados ao plenário da Câmara
dos Deputados, por ocasião do encerramento de
encontro nacional realizado em Brasília, em defesa
de seus direitos.

NELSON AGUIAR-Sessão simbólica da Cã
mara dos Deputados, por ocasião do encerramento
do II Encontro Nacional de Meninos e Meninas de
Rua, realizado em Brasília.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

LUIZ MARQUES -Extensão aos engenheiros
do DNOCS de gratificação paga aos agrônomos e
veterinários da autarquia.

JAYME PALIARIN - CompareCimento de me
nores abandonados ao plenário da Câmara dos De
putados, para apresentação de reinvindicações. De
ficiências no atendimento a deputados no que con
cerne a fornecimentos de materiais, de transporte
e de serviços médicos.

JOÃO DE DEUS ANTUNES-Presença de
menores abandonados nas galerias da Câmara dos
Deputados. Necessidade de proteção a esses me
nores.

OSWALDO LIMA FILHO - Desemprego e sa
lários insuficientes dos trabalhadores brasileiros co
mo causa do abandono de menores e adolescentes.

JOSÉ GENOÍNO (Pela ordem) - Advertência
da Diretoria Administrativa da Cãmara dos Depu
tados a propósito de manifestação política de grupo
de funcionários da Casa. e direito de expresstio polí
tica assegurado pela Constituiçtio Federal a todos
os cidadãos.

PRESIDENTE (Carlos Cotta) - Resposta â
questão de ordem do Deputado José Genoíno.

JOSÉ GENOÍNO - Irregularidades no controle
do tráfego aéreo na Amazônas e no funcionamento
da Varig em relação a seu corpo de trabalhadores
como causas do acidente com Boeing da empresa
na região Amazônica.

DARCY DEITOS - Programa Bolsa de Arren
damento de Terras, implantado em Altamira do Pa
raná, Estado do Paraná. sob a gestão do Prefeito
Luiz Fernando Vechi.

JOSÉ QUEIROZ - Reativação do Hospital de
Itabaiana, no Estado de Sergipe,pela Fundação
Sesp.

JOSÉ FERNANDES - Visita do candidato Leo
nel Brizola a Manaus, no dia 5 de outubro próximo.

LUIZ SOYER - Preocupação dos produtores
rurais com a falta de recursos para financiamento
da safra agrícola de 1989/90. Desenvolvimento do
Município de Inhumas, Goiás. sob a administração
do Prefeito lrondes de Moraes.

PAULO PAIM - II Encontro Nacionai de Meni
nos e Meninas de Rua. Plano de Custeio e Beneffcios .
da Previdência Social.

BENEDITA DA SILVA - Criação da Fundação
Mundial do Memorial e de Salvaguarda da Ilha de
Gorée, no SenegaL

OSVALDO BENDER - Congratulações ao Mi
nistério da Saúde pela remessa de remédios às Pre
feituras Municipais para atendimento a pessoas ca
rentes. Isenção do IPI na aquisição de veículos desti
nados ao serviço de táxi.

ULDURICO PINTO -Congratulações ao jor
nalista Otávio Frias Filho, Diretor do jornal Folha
de S, Panlo, peja publicação do Suplemento Especial
Folha Verde,

JOÃO DA MATA-Caótica situação do setor
agrícola brasileiro.

NAPHTALI ALVES DE SOUZA-Ausência
de precisa definição dos programas de governo pelos
candidatos à Presidência da República.

THEODORO MENDES-Posse do Dr. José
Celso de Mello Filho no cargo de Ministro do Supre
mo Tribunal Federal.

ALDO ARANTES - Apoio à ação reclamatória
trabalhista movida pelo Sindicato dos Enfermeiros
do Estado de Goiás contra a Osego - Organização
de Saúde do Estado de Goiás.

MENDES RIBEIRO - Conveniência de serem
ouvidos os candidatos à Presidência da República
nos horários políticos na televisão e no rádio.

.ISMAEL WANDERLEY - Atuação da Embra
pa no setor de pesquisas agropecuárias. Reivindi
cação de melhoria salarial para os servidores da em
presa.

FARABULINI JÚNIOR-Projeto dos Traba
lhadores, fruto de reunião promovida pelo Sindicato
dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas. Me
cânicas e de Material Elétrico de Stio Paulo.

Setembro de 1989

STÉLIO DIAS - Inconveniência da liberação de
importações pelo Brasil.

DOMINGOS LEONELLI - Falhas ocorridas na
eiaboraçtio da Constituiçtio Estadual da Bahia.

LÚCIO ALCÃNTARA-Doeumento elabora
do pela Presidente da Diretoria Executiva do Sindi
cato dos Auditores da Secretaria da Receita Federal
a propósito da necessidade de plano de carreira para
a classe.

MAURO MIRANDA - Unidade e fidelidade
partidária no PMDB como veículos de reversão
do quadro adverso às candidaturas Ulysses Guima
rães e Waldir Pires.

ANTÓNIOCARLOS MENDES THAME - Pe
sar pelo falecimento, em Piracicaba, Estado de São
Paulo, do engenheiro e professor Afrânio do Amaral
Garboggini.

COSTA FERREIRA - II Encontro Nacional de
Meninos e Meninas de Rua, realizado em Brasília.

CHICO HUMBERTO"':'" Criação de Conselho
Superior de Políticas da Seguridade Social, confor
me projeto de lei de autoria do orador.

MANOEL CASTRO-Moralização da apura
ção de votos nas próximas eleiç6es presidenciais.

ADROALDO STRECK - Considerações a pro
pósito da privatização de empresas estatais.

JOVANNI MASINI - Ação desenvolvida pelo
ex-Deputado Federal Pedro Sampaio, Superinten
dente Regional da Legião Brasileira de Assistência
no Paraná.

EDUARDO BONFIM - Urgência na elabora
ção das leis complementares à Constituição relacio
nadas com a situação dos servidores públicos civis
e militares da União.

JOSÉ TAVARES - Responsabilidade do Go
verno, como um todo, pela diffcil situação da econo
mia brasileira. Declaração do Presidente da Repú
blica da intenção de não acatar determinação do
Tribunal Superior do Trabalho no sentido do rea
juste dos salários dos servidores do Banco do BrasiL

GIDEL DANTAS - Transcurso do 40" aniver
sário de fundação da República Popular da China.

ANTÓNIO FERREIRA - Atuação da Funda
ção do Banco do Brasil.

EVALDO GONÇALVES -Irregularidades na
administraçao da Cooperativa Central Agrícola da
Paraíba.

FIRMO DE CASTRO - Restrições do orador
à proposta do Ministro do Interior no sentido de
transferência para o Finar de recursos oriundos da
correção monetária sobre aplicações, pelo BNB, de
verbas do fundo a serem liberadas para empresas
beneficiáriàs. Transcrição nos Anais da letra da can
ção "Menores Abandonados", cantada por crianças
presentes no plenário da Câmara dos Deputados
por ocasião do encerramento do II Encontro Nacio
nal de Meninos e Meninas de Rua. realizado em
Brasília.

PAULO ZARZUR - Protesto contra a invasão
do Líbano por tropas sírias.

ANNA MARIA RATTES - Defesa da descrimi
nalização do aborto.

GANDI JAMIL - Transcurso de aniversário de
fundação dos Municípios de Corumbá, Rio Brilhan
te, Amambai, Aparecida do Taboado e Camaputi.
em Mato Grosso do SuL

V - Grande Expediente

NELSON AGUIAR - Realização do II Encon
tro Nacional dos Meninos e Meninas de Rua. Brasí
lia, Distrito Federal. Renovação legislativa preconi
zada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.

ERNESTO GRADELLA - Saudação aos parti
cipantes do II Encontro dos Meninos e Meninas
de Rua. O programa do governo do candidato da
Frente Brasil Popular em cortejo com o dos demais
partidos.

LYSÂNEAS MACIEL - Regozijo do orador
pela apresentação do projeto do Estatuto da Criança
e do Adolescente, de autoria do Deputado Nelson
Aguiar.
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VI - Ordem do Dia

Apresenta~ão de proposições: ANTÓNIO DE
JESUS, MARIO LIMA, ALDO ARANTES,
PAULO ZARZUR, MATHEUS IENSEN, UL
DURICO PINTO, MAX ROSENMANN, IS
MAEL WANDERLEY, IVO CERSÓSIMO,
LEOPOLDO SOUZA, GANDI JAMIL.

JORGE VIANNA (Reclamação) - Demora na
resposta a requerimento de informações sobre apli
cação de recursos repassados pelo SUDS nos diver
sos Estados.

PRESIDENTE (José Melo) - Resposta ao Dc
putado Jorge Vianna.

PLÍNIO ARRUDA SAMPAIO-Comunica
ção, como Líder, sobre saudação do PT aos partici
pantes do II Encontro de Meninos e Meninas de
Rua presentes nas galerias da Casa.

ALDO ARANTES - Comunicação, como Lí
der, sobre empenho do PC do B em prol da imediata
votação do projeto de lei relativo ao Estatuto da
Criança e do Adolescente.

VIVALDO BARBOSA - Comunicação, como
Líder, sobre saudação do PDT aos participantes do
II Encontro de Meninos e Meninas de Rua presentes
nas galerias da Casa..Prioridade concedida no pro
grama partidário ao amparo e proteção à criança.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Solidarie
dade da Mesa às manifestações de júbico da Casa
pela presença nas galerias de participantes do II
Encontro de Meninos e Meninas de Rua. Entrega
aos Deputados de suplemento do Diário do Con·
gresso Nacional contendo o texto da Resolução n'
17, quc aprova o Regimento Interno da Câmara
dos Deputados. Entrada cm vigência da Resolnção.
Aposição de cxcmplar da Bíblia Sagrada sobre a
mesa da Presidência da sessão.

ANTÓNIO DE JESUS - Transcendência da Bí
blia Sagrada na regência da vida da Câmara dos
Deputados.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

JOSÉ GENOÍNO (Pela ordem) - Discordância
com a vinculação da instituição parlamentar, de ca
ráter laico e plural, com a Bíblia Sagrada.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Resposta
ao Deputado José Genoíno.

DASO COIMBRA (Pela ordem) - Reconhe
cimento ao trabalho desenvolvido pelo Deputado
Inocênio Oliveira, l' Vice-Presidente da Casa, na
relatoria do projeto do novo Regimento Interno.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Agrade
cimento às palavras proferidas pelo Deputado Daso
Coimbra.

OSVALDO BENDER (Pela ordem) - Júbilo
pela presença de participantes do U Encontro de
Meninos e Meninas de Rua na Casa. Tristeza com
a recusa, pelas lideranças partidárias, de apoio para
tramitação em urgência a projeto de lei, de autoria
do orador, que cria Junta de' Conciliação e Julga
mento.

ELIEL RODRIGUES (Pela ordem) - Regozijo
com a vigência do novo Regimento Interno. Impor
tância da presença da Bíblia Sagrada na mesa da
Presidência da sessão da Câmara dos Deputados.

GERSON PERES (Pela ordem) - Apoio da Li·
derança do PDS a requerimento de urgência apre
sentado pelo Deputado Osvaldo Bender. Solidarie
dade ao Movimento da Criança e do Adolescente,
contra a sua manipulação política. Enunciado da
Bíblia a propósito das crianças.

JOSÉ GENOÍNO (Pela ordem) - Improcedên
cia da declaração cID Deputado Gerson Peres a res
peito da existência de manipulação do Movimento
da Criança e do Adolescente. Discordância do ora
dor com vinculação da instituição parlamentar com
qualquer religião.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Abertura
de prazos para apresentação de emendas ao Projeto
de Lei n' 1.068, de 1988.
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ALDO ARANTES (Pela ordem) - Solicitação
de anexação de projeto de autoria do orador ao
Projeto de Lei n' 1.068, de 1988.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Resposta
ao Deputado Aldo Arantes.

VASCO NETO (Pela ordem) - Registro da pre
sença em plenário.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Resposta
ao Deputado Vasco Neto. Anúncio da visita ao ple
nário de representantes do Movimento da Criança
e do Adolescente.

VII - Encerramento

2 - ATA~ DAS COMISSÕES

Comissão de Agricultura e Política Rural, 27'
Reunião, em 27-9-89;

Comissão de Educaçáo, Cultura, Esporte e Turis
mo, 19' Reunião, em 27-9-89;

Comissão de Transportes, 18' Reunião Ordinária,
em 27-9-89.

3 - DISTRmmçÃO DE PROJETOS

a) Comissão de Desenvolvimento Urbano, Inte
rior e Índio, em 27-9-89; b) Comissão de Educação,
Cultura, Esporte e Turismo, em 27-9-89; c) Comis
são de Finanças, em 27-9-89; d) Comissão de Serviço
Público, em 27-9-89.

4 - REDISTRmUIçÃO DE PROJETOS

Comissão de Constituição e Justiça c Redação,
em 27-9-89.

Comissão de Trabalho, em 27-9-89

5 - MESA (Relaç~o dos membros)

6 - LÍDERES E VICE-LÍDERES (Relação dos
membros)

7 - COMISSÕES TÉCNICAS (Relação dos
membros)

Ata da 132~ Sessão, em 28 de setembro de 1989
Presidência dos Srs.: Inocêncio Oliveira, l~-Vice-Presidente;

Carlos Cotta, 3~-Secretário; José Melo, Suplente de Secretário.

As 13 HORAS COMPARECEM OS SENHORES:

Paes de Andrade
Inocêncio Oliveira
Carlos Colta
Floriceno Paixão
José Melo

Acre

Alércio Dias - PFL; Maria Lúcia - PMDB; Nosser
Almeida - PDS.

Amazonas

Eunice Miehiles - PFL; José Fernandes - PDT.

Pará

Dionísio Hage - PRN; Eliel Rodrigues - PMDB;
Gerson Peres - PDS.

Tocantins

Alziro Gomes - PFL; Eduardo Siqueira Campos
- PDC; Paulo Mourão - PDC.

Maranhão

Antonio Gaspar - PMDB; Costa Ferreira - PFL;
Eliézer Moreira - PFL; Enoc Vieira - PFL; José
Teixeira - PFL; Mauro Fecury - PFL; Vieira da Silva
- PDS; Wagner Lago - PMDB.

Piauí

Jesus Tajra - PFL; Mussa Demes - PFL.

Ceará

Aécio de Borba - PDS; Bezerra de Melo - PMDB;
Carlos Benevides - PMDB; Etevaldo Nogueira 
PFL; Firmo de Castro - PMDB; Gidel Dantas - PDC;
Lúcio Alcântara - PDT; Luiz Marques - PFL; Mauro
Sampaio-PMDB; Moema São Thiago -PSDB; Moy
sés Pimentel-PDT; Orlando Bezerra - PFL; Osmun
do Rebouças - PMDB; Raimundo Bezerra -PMDB.

Rio Grande do Norte

Iberê Ferreira - PFL; Ismael Wanderley - PTR.

Paraíba

Aluízio Campos - PMDB; Evaldo Gonçalves 
PFL; João Agripino - PMDB; João da Mata - PSDB.

Pernamhuco

Egídio Ferreira Lima - PSDB; Hnrácio Ferraz 
PSDB; José Moura - PFL; Maurílio Ferreira Lima
- PMDB; Nilson Gibson - PMDB; Oswaldo Lima
Filho - PMDB; Ricardo Fiuza - PFL; Salatiel Carva
lho-PFL.

Alagoas

Antonio Ferreira - PFL; Eduardo Bonfim - PC
do B; José Costa - PSDB.

Sergipe

Djenal Gonçalves - PMDB; José Queiroz - PFL;
Leopoldo Souza - PMDB; Messias Góis - PFL.

Bahia

Abigail Feitosa - PSB; Afrísio Vieira Lima 
PMDB; Benito Gama - PFL; Celso Dourado 
PMDB; Domingos Leonelli - PSB; Eraldo Tinoco 
PFL; Jairo Azi - PDC; Jairo Carneiro - PFL; Joaci
Góes - PMDB; João Alves - PFL; Jorge Medauar
- PMDB; Jorge Vianna - PMDB; Leur Lomanto
- PFL; Luiz Eduardo - PFL; Manoel Castro - PFL;
Marcelo Cordeiro - PMDB; Mário Lima -·PMDB;
Milton Barbosa - PL; Miraldo Gomes - PDC; Prisco
Viana - PMDB; Uldurico Pinto - PMDB; Virgildásio
de Senna - PSDB; Vasco Neto - PFL.

Espírito Santo

Hélio Manhães - PMDB; Jones Santos Neves 
PL; Lurdinha Savignon - PT; Nelson Aguiar~ PDT;
Rita Camata - PMDB; Stélio Dias - PFL.

Rio de Janeiro

Anna Maria Rattes - PSDB; Artur da Távola·
PSDB; Benedita da Silva - PT; Daso Coimbra 
PMDB; Ernani Boldrim - PMDB; José Luiz de Sá
- PL; Luiz Salomão - PDT; Lysâneas Maciel-PDr;
Miro Teixeira - PDT; Paulo Ramos - PDT; Sandra
Cavalcanti - PFL; Simão Sessim - PFL.

Minas Gerais

Aécio Neves - PSDB; Álvaro Antônio - PMDB";
Célio de Castro - PSDB; Chico Hl1IDberto - PDT;
Genésio Bernardino - PMDB; Humberto Souto -
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PFL; Ibrahim Abi-Ackel - PDS; José da Conceição
- PMDB; Luiz Alberto Rodrigues - PMDB; Milton
Reis - PMDB; Octávio Elísio - PSDB; Paulo Almada
-PMDB; Raimundo Rezende -PMDB; Raul Belém
- PMDB; Rosa Prata - PMDB.

São Paulo

Antoniocarlos Mendes Thame - PSDB; Antônio Pe
rosa - PSDB; Aristides Cunha - PSC; Del Bosco
Amaral- PMDB; Dirce Tutu Quadros - PSDB; Er
nesto Gradella - PT; Farabulini Júnior - PTB; Ge
raldo Alckmin Filho - PSDB; Jayme Paliarin - PTB;
José Genoíno - PT; José Maria Eymael- PDC; Koyu
lha - PSDB; Luiz Gushiken - PT; Michel Temer
-PMDB; Paulo Zarzur-PMDB; Plínio Arruda Sam
paio - PT; Theodoro Mendes~ PMDB.

Goiás

Aldo Arantes - PC do B; Antonio de Jesus 
PMDB; Iturival Nascimento - PMDB; João Natal
PMDB; José Freire - PMDB; Lúcia Vãnia - PMDB;
Luiz Soyer - PMDB; Mauro Miranda - PMDB;
Naphtali Alves de Souza - PMDB; Pedro Canedo 
PFL.

Distrito Federal

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

Mato Grosso do Sul

Gandi Jamil- PFL; Ivo Cersásimo - PMDB; Levy
Dias - PFL; Saulo Queiroz - PSDB.

Paraná

Alceni Guerra-PFL; Basilio VilIani -PRN; Darcy
Deitos-PSDB; José Tavares -PMDB; Jovanni Ma
sini - PMDB; Matheus Iensen - PMDB; Maurício
Fruet - PMDB; Max Rosenmann - PL; Renato Ber
nardi - PMDB; Santinho Furtado - PMDB; Tadeu
França - PDT.

Santa Catarina

Alexandre Puzyna - PMDB; Antônio Carlos Kon
der Reis - PDS; Cláudio Avila - PFL; Eduardo Mo
reira - PMDB; Henrique Córdova - PDS; Orlando
Pacheco - PFL; Renato Vianna - PMDB; Victor Fon-
tana - PFL; Vilson Souza - PSDB. .

Rio Grande do Sul

Adroaldo Streek - PSDB; Amaury Müller - PDT;
Ivo Leeh - PMDB; João de Deus Antunes - PTB;
Júlio Costamilan - PMDB; Mendes Ribeiro -PMDB;
Osvaldo Bender - PDS; Paulo Minearone - PTB;
Paulo Paim - PT; Rospide Netto - PMDB; Vicente
Bogo-PSDB.

Amapá

Geovani Borges - PRN; Raquel Capiberibe - PSB.

Roraima

Alcides Lima - PFL; Chagas Duarte - PDT; Otto
mar Pinto - PMDB.

I - ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Carlos Cotta) '- A lsita de

presença registra o comparecimento de 135 Senhores
Deputados.

Está aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
O SI. Secretário procederá à leitura da ata da sessão

anterior.

11 - LEITURA DA ATA
O SR. NILSON GmSON, servindo como 2" Secre

tário, procede à leitura da ata da sessão antecedente.
a qual é, sem observações, assinada.

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

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

O SR. JOSÉ MELO, Suplente de Secretário, servindo
como 1" Secretário procede à leitura do seguinte.

111 - EXPEDIENTE

Ofícios
Do Sr. Deputado Ibsen Pinheiro, Líder do PMDB, nos
seguintes termos:
OF/GAB/I n' 236/89

Brasília. 28 de setembro de 1989
Exm" SI.
Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara qos Deputados
Nesta

Senhor Presidente.
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado Ivo

Cersásimo deixa de participar, na qualidade de titular.
da Comissão de Defesa Nacional, passando, na mesma
qualidade, a integrar a Comissão de Ciência e Tecno
logia, Comunicação e Informática. em vaga decorrente
do afastamento do Deputado França Teixeira.

Na oportunidade. renovo a Vossa Excelência protes
tos de estima e consideraçâo. - Deputado Ibsen Pinhei
ro, Líder do PMDB.

Do Sr. Ricardo Fiuza, Líder do PFL, nos seguintes
termos:
Ofício n' 130-L-PFLl89

. Brasília. 28 de setembro de 1989
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Paes de Andrade
Digníssimo Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente.
Nos termos regimentais, encaminho a Vossa Exce

lência a indicação do meu nome para Líder do Partido
da Frente Liberal, na Câmara dos Deputados. subscrita
pela maioria absoluta dos Senhores Deputados inte
grantes da Bancada.

Valho-me da oportunidade para renovar a Vossa Ex
celência meus protestos de elevado apreço e distinta
consideração. - Deputado Ricardo Fiuza. Líder do
PFL.

Senhor Presidente.
Nos termos do parágrafo terceiro do artigo nono do

Regimento Interno, nós, abaixo assinados. ternos a hon
ra de informar a Vossa Excelência que o nome do Depu
tado Ricardo Fiuza. em eleição direta e secreta realizada
hoje. foi escolhido para Líder do Partido da Frente
Liberal na Câmara dos Deputados.

Brasília, 27 de setembro de 1989. - José Tinoco
- José Moura - Jesus Tajra - Sandra Cavalcanti
- Sadie Hauache - Ângelo Ma~alhães - Luiz Eduar-
do - Vinícius Cansanção - Atila Lira - Jesualdo
Cavalcanti - Ézio Ferr~ira -Orlando Pacheco - Cos
ta Ferreira - Milton Barbosa - Cleonâncio Fonseca
- Jairo Carneiro - Edme Tavares - Benito Gama
- Etevaldo Nogueira - Osvaldo Coelho - Messias
Góis - Leur Lomanto - Arnaldo Prieto - Antônio
Ferreira - Airton Cordeiro - José Queiroz - Gandi
Jamil- Annibal Barcellos - Mussa Demes - Eraldo
Tinoco - Manoel Castro - Lauro Maia - Dionísio
Dal Prá - Aloysio Chaves -, Eunice Michiles - José
Lins - Alcides Lima - Jtilio Campos - Luiz Marques
- João Alves - Jacy Scanagatta - Ney Lopes 
Saulo Coelho - José Mendonça Bezerra - Pedro Ca
nedo - Oscar Corrêa - Orlando Bezerra - Humberto
Souto - Victor Fontana - Christóvam Chiaradia 
Mário Assad - José Camargo - Agripino de Oliveira
Lima - Maluly Neto - Erico Pegoraro - Inocêncio
Qliveira - Ubiratan Spinelli - Paulo Pimentel - Gil
son Machado - Paulo Marques - Alceni Guerra.

Do Sr. Deputado Vivaldo Barbosa, Líder do PDT,
nos seguintes termos:
Ofício n' 143/89

Brasilia. 28 de setembro de 1989
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência. para

fazer parte da Comissão de Constituição. Justiça e Re-

Setembro de 1989

dação. como Titular. o Senhor Deputado Silvio Abreu.
em substituição ao Deputado Miro Teixeira.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência pro
testo de consideração e apreço. - Deputado Vivaldo
Barbosa. Líder do PDT.

Do Sr. Deputado Francisco Dornelles, Presidente da
Comissão de Finanças, nos seguintes termos:
Of. n" 257/89

Brasilia, 21 de setembro de 1989
A Sua Excelência o Senhor .
Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente.
Dirijo-me a V. Ex' para solicitar as providências ne

cessárias no sentido de que esta Comissão se pronuncie
sobre o Projeto de Lei n' 4.978. de 1985, do Poder
Executivo (Mensagem n" 93/85). que "dispõe sobre o
Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por
Embarcações ou por sua Carga e dá outras providên
cias", por se tratar de matéria de sua competência.
(Ar!. 32. IX. c, do Regimento Interno.)

Na oportunidade. reitero a V. Ex' as expressões de
elevado apreço e distinta consideração. - Deputado
Francisco Dornelles, Presidente.

Do Sr. Depntado Octávio Elísio, Presidente da Comis.
são de Minas e Energia, nos seguintes termos:
Of. n' 417/89

Brasília. 22 de setembro de 1989
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, na forma regimental,

audiência, por esta Comissão de Minas e Energia, ao
Projeto de Lei nO 3.093/89.

Na oportunidade, renovQ a Vossa Excelência protes
tos de estima e consideração. - Deputado Octávio Elí
sio, Presidente

Do Sr. Deputado Darcy Pozza, Presidente da Comis
são de Transportes, nos seguintes termos:
Of. nO 34-P/89

Brasília, 28 de setembro de 1989
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Cãmara dos Deputados
Nesta.

Senhor Presidente.
Solicito as providências de V. Ex' no sentido de auto

rizar a reconstituição do Projeto de Lei n' 1.294/R8.
do SI. Costa Ferreira, que "institui pa5'e livre aos defi
cientes visuais no sistema de transporte coletivo públi
ca", por ter sido extraviado o processo.

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex' pro
testos de estima e consideração. - Deputado Darcy
Pozza, Presidente.

Requerimentos

Do Sr. Deputado Caio Pompeu, nos seguintes termos:
Brasília, 12 de setembro de 1989

Exeelentíssimo Senhor
Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Câmara dos Deputados
Brasília -DF

Prezado Presidente,
Tenho o prazer de cumprimentá-lo e. pelo presente.

solicitar de V. Ex' o obséquio em proceder a alteração
de meu nome parlamentar, atualmente consignado Caio
Pompeu. para Caio Pompeu de Toledo.

Na certeza de que V. Ex' envidará todos os seus
melhores esforços para atender a este meu pedido. apro
veito a oportunidade para renovar-lhe os protestos da
minha elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente, Caio Pompeu de Toledo, Deputado
Federal.

Do Sr. Deputado Victor Faccioni, nos seguintes ter·
mos:
Exm" SI. Presidente da Câmara dos Deputados
Deputado Paes de Andrade

Requeiro, nos termos regimentais. que sejam anexa
das ao PL n' 5.502/85, de minha autoria, que "prevê
ressarcimento aos Municípios afetados pela construção
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de hidrelétricas, nos casos que menciona", já aprovado
na Comissão de Constituição e Justiça desta Casa, os
seguintes projetos de lci, por tratarem de matéria aná
loga:

PL 804/88 - PL 1.335/88 - PL 1.497/89 - PL
1.550/89 - PL 1.576/89 - PL 1.629/89 - PL 1.920/89
- PL 2.127/89 - PL 2.676/89 - PL 2.932/89 - PL
3.078/89 - PL 3.509/89.

Sala das sessões, 20 de setembro de 1989. - Depu
tado Victor Faccioni.

Comunicação

Do Sr. Deputado Ubiratan Spinelli, nos seguintes ter
mos:

Brasília, 28 de setembro de 1989
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Inocêncio Oliveira
Primeiro Vice-Presidente no exercício
da Presidência da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que passo a íntegrar

a Bancada do Partido Liberal Progressista, a partir da
presente data, nesta Casa.

Informo, ainda, que exercerei a Liderança do referido
Partido.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência os meus
protestos de elevado apreço. - Deputado Ubiratan
Spinelli, PLP-MT.

MENSAGEM
N'?472, DE 1989

o.crelonl 98.070 ,de.1a do agosto dill 1gSg

Outorga concessão a SPC: - SISTEMA PARANÃ!BA DE COMmUCAç~ES LTDA., pa
ra. explorar serviço de radiodifuzào de som; e imagens (televisão), nã
cidade de lturnbiara, Estado de Goiás.

(Do Poder Executivo)

(~..:; c,:MIs;c;Lirs [lf, cIF,:':'~!A li' Tl:'/\!!"LCYHA. conm:jl':II.ÇJ\<;1 E. .H:F'.'F!;~TICJ\;

Dl. COP5'L'ITiJlt;1\O E Lll1STrçA E REi·.;Ç7i'~·).

AVia0 nO S33-IlAP.

B:rasiU.:l-DF, UI de agosto de 1969; 1689 di:!. Independência
~ 1019 da República.

o Presidente da República,
usando_das atri.bu~ções que lhe conferem o artig<? 84, item IV, do. cÇln.§.
titniçao, e o art1.go 29 do HcqulaIricnto dos ServJ.çoE de Radiod1fuzao.
aprovi3do pelQ Decreto n9 52.795, de 31 de outu1?ro de 1963, com o. redo.
çao di3da pelo Decreto nQ B8.067, de 26 de jancJ.ro de 1983, c tendo ciii
vista o que consta do Processo Me n9 29000.005975/88, (Edital n9 2491
88), decreta:

< Art. 19 - Pica outorgada concessão 11 SPC - SISTEMA PARANA!
BA DE COMLNICAÇÕE5 LTDA., para explorar, pelo prazo d", 15 (quinze) <mDS~
fiem direi to de exclusividade, serviço de radiodJ.fusão d~ sons c i.m<J
gens ('televisão), na cidade de Itumbiara, Estado de Gaiãs. -

Parágrafo único - A conc"tssão orn. outorgada regcr-sE'-ã pelo
Cõdigo Brasil~iro de Telecornunic1l.çõo?s, leis subseqüente!=;, regulame~
t.os e obrigaçoes assumidas pela outorg.:lda em sua propo5tn.

Art. 29 - Esta concessão somente prcduz1.rá r:!feitos legais
após deliberação do Cangres$O Nacional, na forma da artigo 223, parã
grafo terceiro, da Constituição. -

Art. 39 - O contrato decorrente desta concessão deverá ser
assinado de:ntro de 6D (sessenta) dias, a cont<Jr da data de publicação
da deliberação de que trata o artigo anterior, sob pen<:l de se tornar
nulo, de pleno direito, o ato de outorga.

Art. 49 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publi

de I9B9.agostoBradlia, em 30 de

SUbfil('i::(,' à cQn:J1Jlec,:;yZi;:; de ç-:'rls<r",;:ó(· n",cioh61 ú .:lb:. q'N ,-"J:c·cg.\

conc~'.s6;;:' ~ 2PC-~qSTE'·tA PARAt~A1I:1Jl uz O:~~CN1ÇN;üES tTC'ilo ,-xrkrdr ,

[1<:>10 pr.-'l.2.C' de 1';' (q'Jllí~e) anos, '.;lr"lto d2 ",x:.i.I;!.'Lt.'E

EXCELENTIsSIMOS SEuHnRES MEMBRDS DO CONGRESSO NACIOnAL:

Nos t~rmos do artigo 49, inciso XII, combinado

com S lo do artigo 223, da Constitui~50 F~derõll, tenho a

honra de submeter 5. apreciação do Congresso Nacional.

acompanhado de Expo~ição de Motivos do Senhor Ministro de

Estado das Comunicaçõês, o ato cconstilnte do Decreto nO

98.070. de 13 de agosto de 1939, publicado no Diárío Oficial

da União do dia 21 de agosto de 1939, quI? "outorga concctll.50

ã SpC-SISTEMA PAAANA!BA DE COMUNIC1\ÇOES LTDA para explorar,

~10 prazo de 15 (quinze) anos, sem direito de exclusividade,

~crviço de radiodifu!'>ão de sons c imagens (t~levisãol, na

cídadp. de Itumbíara, Estado de Goiãs".

~é.(__~_?<_-;;h_·~-,-'7"-.-'_
~::- / .

Em 30 de agoato

Ixc.hntluimo senhor Primeiro Secretáriot

',.;r,[-,C,']W:::; ~.:ç T,J," 1l~/-':' ~.') I;F.

1(1 .l1\.... S'·}~',\CI. i,r IS~.L Dl", 1,','-, -::0,"

Excelentr~~imo Senhor Presidente da República,

De conforrnida.de com as atribuições legais e re
gulamenta~e5 cometidas ~ este Mlniztêrio. determinei li publiCil
ção do Ed~tal nl? 249/88, com vistas ã implantação de uma esta

'~:oI~~~~;~~ii~~~âodâes~~~ã~.iro~g6ns (televisão), n:l cidade

2. No prazo estabelClcido pela lei. acorreram as se
guintcs entid.:tdcs:

TELE\7ISÃO LIBERAL LTDA.,
TELEVIS!,Q J\NRJIJ~GUEP.A DE AR1l.GUl\INl\ LTDA. ,
BARRA" ANDRADE LTDA.,
GOIÂS SUL COMUNICAÇÕES LTDA.,
RÂDIO TETXVISÃO DE UBERr.ANDIA LTDA. ,
:RMlIODIFlBID E D::'t'ID<"ICAÇÃO PJ.r.J BRASIL L'IDI\. ,
~SORCIO tE EWfiESM rn 1WlIODIF1.BÃO ET NarICI.AS ro E~

'l7ú'O - CER.J:t,
RADIODI FUSÃO GOYi\NA LTDA..,
PÂDIO BEIRA R10 LTDA. ,
SPC - SISTEHA PARA."lA!BA DE COHUNIC1I.ÇÕES LT~.,

SISTEMP. DE COMUNICAÇÕES CEUTRO OESTE LTDA.,
TV Cl'NAL 9 - SCM E DW:nl. M CCNlNIeAr.,ÃO LTrY>.. e
R;DIO PARAUA!.EA LTDA. •

T.nho • honra de .ncaminha.r • •••• S.cretaria a

M.n••gelll do lxcelent!l.imo Senhor Pr.sidente "'I República,

acompa.nhadA de Exposição de Motivo. do Senhor Miniatro de EIB

tado d.s Comunicações. na qual .ubm~tt!! i aprecial;ão do Con

gre ••o Nacionll.1 o ..to con.tante do Decreto nO G;S.010, de 18

dI! agosto de lSlB;I, que ·outorglJ concl"' ••io i SPC-S:rSTEMA PAP.A

NA:rIlA DE CO.MUNICAÇOES LTbA para explorar, pelo prazo de 15

(quinze1 anos, lem direito "-e exclul'iividlldl!, ••rviço de ra

diodifullão de lons ., im.gens (televhio), na cidade de Itum

biara, Eatado d(! Goiás·.

Aprovpito • oportunidade para rena ar aVo••• !x

celi;ncia protel~o. de elevada elltima • conlilid ação.

A Sua Excelêncill. o Senhor
Ceputado LUIZ HENRIQUE

~~S;~~~~~~~ Secretário da Câmara dOB Deputado.

3. 05 órgão!> competentes deste Minll;tério concluI
raJll no sentido de que, sob os aspectos técnico e jurIdico, a$"
entidades proponE'ntes liatisfi2~rarn à!'l exigencias ào ~djtal p

ao& requisitos da legis.lação especifica de radiodifusão.
•• Nessas condições. à vista das entidades que se
habill taram ã execLJr;ão ào serviço objeto ào edl tal (quaàro ane
xo). tenho a honra_de submeter o assunto a Vossa Excelência-:
para fins ôe decisao, nos termos do artigo 16 t;o seus parãgra

~~~ ~~d:e~t~~~~e~~sn~e9r:~~~,d~eR~~iâ~i~~~~~ocâ~ ig 85. red~
~~i~r~~~~ra~ ~~~~~;~s.~i~:cfo~;:~~u~~rf~~~ ~~e~~~~g:';;;S ai~~
ceiro do artigo 223 da Constituição. -

Renovo a Vossa Excelência meus protestos do
mais· profundo rp.!'>pei ta.

I ?:::->;{~ h<d)
ANTOnIO CARLOS N.AG/.LHÃ'E5 .

PU8LICADO ~,o 0.0. DEJ1.1L"9.if..

RHI'ICADO u, .B Dg.8l

EDITAL NO? 249 .IB~-GM

Rec~bimento de propostel5 para a. execução e exploraçiio de .serviço de
radiodifusão de I;ons e imelgens (televtsão), na cidade de Jatar, Estado
de GoiÃs.

o MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNIC1I.ÇOES, tendo êm vista o diapo~

to no artigo lÇl do Decreto nQ 70.568, de 18 de maio õe 1972, (; de '"
cordo com as nOrll'.38 estab,,"lecid~s no Reg1.l1ame:nto dos SerViço!; de ~ã
diCK1ifusão em vigcr, torna públicO que, transcorrido:; 45 (qUllrenta ê
cinco) dias, contados do dia seguinte 0\'10 da publicação deste Edite.1ro
Diário Oficial da Un!iío, E'!'>tara. recebendo pelo prazo de lS (quinze) di
as, propo.o;tas para. a execu7ão e exp1oraor5'o de lOlerviço ela radiodifus5:õ
de ~ons e imagens (televi:eao), com as caraeterr!;tica~ e condições quc
a:c seguem:
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I - F.XT~EGA DAS rCOrOSTA5

4·1.1

_ Os "'"cumentDs il que se l·.:fel:cm "5 itens -t.l c .J·5

;~: ~::;:;:;~:,;~;:.~~::;:::~~~~:::::~: t ;::~:~.:~:;
dendo os itens 3.1 c- 3·2;

_ Todl's os ~ocument"s, com ~xc!ção do'S .qlle tenhllll\ 'oIalidade
-prc-dctcl"r.till .. da t! dos compro'/illltc5 .1-,; n'H:Í\':l(lli,I.:lJcr, ~uvc-

;~~i:;r/~~m.~~~~:: :~ :::'l~~.~.~~~~t:~i:·;ta n~o. s~

4.6

_ Fica JispC'lIS<lJ,' .I .. J!'I"'~C'IH,I';~"" 11.1 rl"'''''l <1,- qlle

tl'ata o ir<:!m ;1nr(lI'ii!l". 'lLlC'1Il p,' I·rc'h·.;' I' 'lll.lJr ...•

diretivo:- J(l ,'Ilt i.JJd.:! j:l l")"'N·lltilTlt,· <1,\ ",-"'il(" ,1·~

I"adiedifus,i". . • •

4·2 - ~~ I' ~:_~:: ~ ~ ~:: ~:1';t~ ~;':s ~' i~:~ i ~::~~~ :<:!:~C~~:~:~ n~ ~,~ ~ l~~:: i ~ 1~

~: m~: ~~ j:i:~: ~c ~~ ~ ~ .Il~~~e~:L: i:c~{:d~:'" ~ ~ ~~.: ~,~,~ ~~11:~ ,,~~;Í
l;:a5, com ...' .1dmilüstl·ador.

.j..J _ PrO'J3 d.c- <:umrrifT1e'~tLl ,jilS ...'bl"ig,";3l·~ elclt""·D.1S, mCdfant.,
CC1't1..\:;;<:I foJ.rn~erd;l p,:1<l Justic;a f-lt·i.tl,,"nl; •

4.4 _ UeCLlf"pçi'la ils5in.1da r.'r t",dos .:os dir-i!J;entt's, cont"orme \n~

x,, 111;

4.5 Fiçhil -te Co1dilstr'aml:"nt~· - F"l"'l:lul.irio D~T-l-t:3, '~3 Ctn;;;)

~. I - r, ,'\.1 d., ...'l'.! '.;.i,· .1,' ~".I' 11,' LI',' ,',q _'. "',',!, ,Hlt " ,I, -;'" .,.,,: ,1_

~ ,1,' ,I " '1 I'" I 'l !I " T 'li:. .1.' " " .' ':" I 11 f _.' " , ,-, 11 "h' 11 ' .' ... : .,' , 'f I ,! .~ ~- ••1 ,

11""Hh·nr,' "LI,· ......,''',·,,·,·, .,'1', 11'"· ...1,, ,h' """".,,\ "f.,. r, rll-

trar.l ü itC'r.1 .1cirna. '1IICIl'. p.'I"rcnc.·r <H~ llu,IJrf' $,'
cit"tário de ('l1tiJJ.dc- ('"ccur.lntc di' ~CI·'-l.;''' .h' 1'".1

di Nliftl<;~ ..,.
3.2 - Fl,,\,'dr C;h1.I~tr.\m("nt... - It'rmul~ri,) 11Nl-l~~ "n,'",.' rI).

,'1'1 o.~ (t~~·~) ",1", ".\1''' ,''< "':CI<:lS quI' ,h·l.:m). (,i.n.::., r.'r
'"Cllt,-I ,'U m,li:., ,LI" .:,.t,,', ,'11 ~I"~CS r"t"',':;\'nt,lti";l'õ ti., .. ,,- .
rir.tI ",,'':: j'l I;

A dcmonstr:lç5:" dos recursos técnicos il qu,,: se r~f.:re o
n Q ) do i'tcm I do .1:rtigl' 14 ,lo Regulamento dos,Serviços de,R<ldiodi::

fU~.io, can." r·cdil.çã" d<1da pelo [Iec~eto n'! ~ol.337/8S~ devera scr,fC..!,
til mediante indicilçâ:1.' das c:aril.ct!!ristica:; do tC<lnslt\J.ssor e do ;;!.st~

t'1:l irradi ..t,nt~ ('\n~xo IV) que a entidade pretcnd'c utilizar nilS suas
Instalações, COr.lpl'~cnJcndo: f..-t,bricantc, tipo e. t:1odcLo destes cquiP:!:!

r.t ...'ntoS.

5 ,_ DE:MO:\:STRAÇlD DE RECCRSOS TÉCXICOS·

TELEVIS1\O (GERAÇJ\O)
ITUMB IARA - GO •
11+ (ONZE MAIS)
3,16 kw ERP =-
2'500 (DUAS MIL E Q'8INRENTA5) MVR
ILIMITADO

- So rC'qllt'rilllCnto dC"crá C(\llstoilr (1 endcrc;C'
c(ll·re~p(\nd~lI("j a;

2.1.1

1. SERVIÇO
2. LOCAL
3. CANAL
4. POT~NCIA

S. CAPITAL M1U1.MO EXIGIDO
6. HOPARIO DE FUNCIONllJ1ENTO

2.2 - ~tt'! rC'n~titufivt'5 r :al1l'rilo;(írll sub!rqllc-ntrs, tC't:l AS

prct.~v=J ("[l"'P'C""lIÇ~t"$ d~ l'e,l~tn' ou Irquivilll1('ntc na
part J ~.1C' co:!,lIiO{ t", r.tt';

2.2.1 - l'Ii.1S nto! c,'nstjtutivo5 dAS socil!'d.des devf'rip

:::~tlr disrt'sJtivos dl'C'larRI1.!o ,c:xprClis,:ulll'ntC

2.2.1.1 - il,'; C("til,'; ou .tçl:t:s rcpr·~SI'.-,t,lliY~5 dI.' ca
pita} sl"c1l1 S~(I \11<llirnjvds r incllu:

;l~~;:;'~s II estral1l;t:lros (Ou pC':::~('oilS ju-

As d!:!mais condições dElstO? Edital [a<:em parte do processo que fr.~

d~u oclgl."t:I e <:'!1contram-se ã disposição dos lnteressaà'Js na DirE-t.oria
RegJ.Dnal do DENT8L em Goiânia-GD, tÜ tuaàa na Rwa Treze f 618 - Setor O
este. onde seus representantes legais deverão entrpg~r suas r=rq:C'sta!;.-

""U'~1'
tOr\lIIÇt>fS III n~T:l.l r.lU. rUcrçÃt' E

EJrLC'f. .... Ç.. O DO ~i:l::' IÇO U: 1:.:.D10I'1 rTS.\O

~~":"~'~:~.:;:.',1,: ~';I ,1~" ~1 :r,:-,. ;~~'I :',:" ,I .. ~ ;,~',~ t ,; ~h';:,:,~ J ~'~.; ~.,::' .((.I.~;,,~.·
~:JltilJ .-"fIY'·!' 1",-,,11::,1<1.\ """·,,tl·" j"$ limlt,,~: ~lJ.·'
FI','nt ~ i I',';

2.2·3 - A! ~('ci1!'dílde~ lInê.nilus ttindo1 nii(l r:xrcutantes do

serviço dI'. riildi,~dirusi{'l de,'crio IIrrc"!.entar, junto

COl':l seu c!tnt~to. o quadr{'l !'iocirtjrj" atl,l;lli:;Idt'
c"n.';ta~do C' numero, o vOtle-r e C' tir" dil." pç':> .. ", dr
cada :'lC'cj"j .

2.2.1.2 - n~nhul'lo1 Ilt:r:ll;ã" contralllll1 C'u l:lõtiltu_
,taria PC'rlt"r'Ol l;l':r rl!'õ111i::'lId:; ~ell\ iiI pr';_

vi••uttoriução de> Hínist~'rJo dil! Ct'r.lU_
n1cAç~l('q

2.~.1.3 - os adlllinistradore!. dever;", ~I':r bt'asi.l~1

ro~ natOl ~ I.investidura no:s '.I·,t'i
IC"";;ntt podtr.a ocorrer dl':poi~ de tere.

:~~:ç~~:~v.rlC'! p~lô Hinht~rio da" C()IIl~

'2.2.2 - No estatuto d~ fundaçio l!evlI:r,Í c:onSUr dispoSiti_
,",05 reolltlvos, .penll!.. :o's !Iubitrns ~.z.1.:2

2.2.1·3 •••

6 _ C.lPlTAL !(iS'I~O "I1~ID(! PA." O E.'1PIltEEXDIMEXToi!

6. I • ~ - ESC,lÇ(;CS J'l !,otência ~-O"lpl·"''''-lIdiJa tlntr~ ~ I~'~',

"IU$i,·~. lO ~W", inc:lusi\'c - 1000 (rnil) v~::r<;_

maior \'<'I10r de R~rc ..;;ncio1:

6:1.) - tsta,;0~,'i.de rO'têll<:i:l ~omrrC'~ndi,jn C'lItr~ 10 klt.', ,,:;<

c1usive, <:! :!) 1.1. ill,,1\l5iv~ - :!5l~O t.ilt'IS nljJ ~, qui
nhcntl1!:1 v~~es " mai"l' \',,1"1" de RcI<:!l'êIlCiil; -

6.1.6 - Est ... ç~cs d~ :lh't~lh'iil C"lIIpl·",·\l-iid.1 C'lltl'C ::::S k1V, ('x
cl1.lsh·e, ~·50 k\ti, lnI:1~lst\'C - SOQO \.:i.n.:C' ~a\\ v.~

:es I.' ,"ai!."r Valer .lu RcÍcl·;ncJ.il":

~ST."ÇÕI-:S DE UDII1[iIFl:'S,\{I, S(lXl:'Rl EM FRE~t'txCI \ ;<l\,.,t:L.~r.-.\ _
1-1-1. '

I:ST\(t>r.S DE R'\'l'IlL'lHFl·S\..., SL\~OR\ [:-I ~~&, MÉDI~\'~~nr.-
n. E (\X{l.l TROí" I ;';·\L ~" , '

.<
~ ~ ..

6.1.1 - E."t,I';"c~ .I.: \l~to:'t1 .. i.,1 ,Ito:' ;;~'Q y,'" "X':!'."'l"" \1't1
(co:m) ".'::'~" Q n:ólil.'r \';llc'l' J ..' lt,'r.·I·~n,·j'l:

"'.1.7 - Estil.çõ~s de pe-tênciil SIlP"I'il'r ,1 5'" kt..; - 7000 (~c'

te mil) 'H~:es "mal"" \'.1]1;'1' de n ... f"""~l1':i..:l:

~;~:i~::: ~C'lP~;~Il~r~~l::::~~"~n~~~n(~:;::i~;t,:~\: li, In

o nHliol' Valor J ... RC'fC'l'~nd;'l:

- E~~t<lI;~';'5 de p"t;lh:ia '::"mpl'~'~'ndi,iil ,'ntl'( 1 1. .....
clusi\'t, .... 5 Idl,', ill.:luSl'.·C' - :il't1 ('ll1illilc'nt,'" I
:.~s." lIl,liC'l' \"111(>l" d,' n"f"I-~Lh"j.l;

_ I) I;apit ... ' t.\rnim-.l c~i~ido Ç101ri1 o emprccndimento de que tra
til il nlínci1 "c", ~ 1<> do artigo 11 do Re!:;ul.Urto::nto d.:o!: S~!

vi!:;os de R;ldi"''flifus~o, com a r:d;l.ç.i~ dil~~ pelo D<:!cl"cto n<:!

'~: '.~.~ ~ I-~~' "~ ,I~ ~ ~c~~ a~~ t :~ã :~u~:~ f~~m~O::~: ~:: ~~~.~ i:::, ~~:;
d,l '(lda j',q·t.\I·ia ~IC n9 JI&, de 1I de no\·,:mbl'o de t9~S.

6.1

4.5 cfltl,j.aJ.~s 'lu.:'. par .. r~l:J.scl·.r C'u .ar'1~I\·.1I !iiC'lI5.
:!lOS c':<llsc·icutiV-:'5 n,'ccssito:m .h, ass.-ntull'nt,;, d~

CúnsC'lho d,~ S('~urilnç.:J ~a.:i.\'";il_ 1II00ri':1(1n:l.1.-
itelll 2.], dcv~J'ã" pr""i.:l.'ncj;lr este J0,·un'Cltt.' .

.lt("dV~S d" O&XTEL. bem C';'''I'' ,'<:""seqU"llt~ l·,'';:.5
cr", 011 :lrquJ.\·Jr.I,'nt~~ 01.':" m~t:m.:'$ • .:ll\tes 01;] d.u;] pl·<:!_

vista p.ara " l.·ntl'C'~,l ,i ,1 p,·,'p-,Stil:.

~~:'ll;r~: ~ r~I1~~~: ~.1 ~ ~ ('11 -: ~:~. ~ c':: :,1 ~ ~ ~ l~::J:: ~\.~~":: :::,. ~l~
tilut .. do:' llilill'111Cr' tlpc' .1.: s~I'\')';l' ,h' 1".hll,-,llfu

~; o 1Ió1 F J i.:,;" j " F..., 11 t c'. l·il • ~J .:-v,·IlJ., .

1~r~:~~'~~. ,I ~~:r. r;"?" ~; :n~;~: i :,~;~~l~:"': ;'" nu i ~~ i ,'li.; I' i.\ ~
qu~, i"'la rl·im,'il·;1 ",':: pr·.·t ... n,J,·I· ... m .':-,,','\11 ,lI' "'-1"'1
';.:0 de 1',lJ i,'J i 1'1.1';,1_' Ui! F.li Xi! je fl·I.'llt<:!J r ... oi ""'·I-.i~,

. pl"'\ ,J.'IlC-l"I' .1 ,hi.lpt'1";;" J~ .".:-us ,1t.'S '·"lu.tir1.lti.-
vC's 'às disr"si.;~"s do D':crc.otD nf' 85.0eq. Jr ~ó dot
.IOJtl' oi>! LQ.f.O • .1 fim de' .'bt.:r,'m, 3tr;.v~s ,j",

DESTEL. '" ;t,Slh'nt ill1.Hlt.:- dC' quo:' tr~ t.a " i tC' .. :.,3.

2·3·J

2,J.2 -

:!.J.I -

2." - Rt.'li1çii" '\nu.:!} dI: In("I'NJÇ~r::5 S.'Ci.,i5 (Ausl. I:.)fh' r 1-"""
de cumpl'illlt'nt" dn lC'gh1,lçiio tr,'["llhista referente- ~ ....bs~!
... ;n.:ia da rr"r~'rcionillid1'l'..lC' de l:'r.1,>;lt'il'os 11'\ l'(ltio:l.1,Je;

2.S - C",n.ldii0 d'l qui.t.u:;;t" dc tributl)'" [ederal';, cx~etl.' <\U3 Ll d.:
tU' trl:t.1 .d.: mi.cr"'c~prc:,,): .

2.5,1 • Os d0C11"H'llt',',,, "llu"'CI.i,J,.~ núS ltCR~ ::.~ ,. 2.) n.i o

rreci.s,'lrà., ~::I' olrrC't:cnt;1d.;-s pCl3S rntJ.d<ld ... s quo:-
nio to:-nl1.1l!' .11nd,:r inicl<ldo SUilS ati,'idadc<;.

2~6 - Dccl~l'ilÇ5~ fll'!lIad;: pelC's a.orninilltradcreo;. c"'I\fcT""'1.' '\"''''''e'

1.

3 - DOCl:'14EXTOS IlEl\T1Yi:'S 'i CUI\ Ci'TlST\ 0(" \CIC:S15T.\

3.1 - ,Prova da I:ondiç"'" d.:! br..t'>ilcJro, "rcit;\ IIlcJiilnte 0'1 (I'·"IO<.'n
t .. ç.io do' qu.,lqucr um d..:lS .sc;uinte:'l d.oeulllC'ntos: c;ertidii~

de nascimento ou C;1!;,''''cnto. cc-rtifi.cado de rc,<;C'rvista, ti

tulo dI' clritor, c"rtcirn pr"fulsi.:<nal ou de idenrlJnJ';;
OIJ c""'P",,\,t,nt,· de n.\tur·"I 1::..1Ç.i ..... (\tI de' rccanh ... ci~rnt,' de
igu<lld<ld., tlc dlrC11,'" ciYi!\. p,lr:t os rortul:;ucs\,r;;
J.I,l - Fi':<1 di!>lh'Il ...lj" J,l ,]FI-~'scntil~·iio d.1 r.'av,) Jc qtlC'

6.1.. 8 - ~:~a~:c:C';~;~~~i:~"'" 100 (c<:!m) :~::;cs '-' mato\' Va-

6.1.9 -. EStil'v;cs'classc "DI! - ~OO (du~C'ntas} ve::.rs
"Iól.ior Valor de R~fc~ência;

6.1.10 - Est<1ç;;c~ classc "A" - SOO (quinhentLls) ve;:cs
t:lilior VIr!OI" de R<:!fcrênci~;

6.1.11 ~ Esta.ções classe "Es"p~ci<ll" - 1000 (mil) \lc:.e!l
t1il.ior V"lor de Refcrên,ci~.;

ESTAÇÕES DE U~.tODln:S.\O D~ SOXS E nt.l.CES'S (TELEt'"IS.\O)

6.1.12'- Estações de pot3nciJ. ,nê 2 1< li·, ~'(Cl'l.:;ivo 1500
{mil c quinh~nta.<;1 YI!;: ..... .s o "'.ltOr V,.11"I· dc' R..... f(;r~~
eLa;

6,1.13 - Estaç~e.5 de p"tcncia C"!:lrrt'cndid..l ent.re :z 1(\~. in-
clusive c tO kl<'. e::>:xl,r.. iYC" - Z.500 (duas mil "lu!,
-nhcntasl .·c:e$ Çl Irtu íor Valor de RcfO:I'êncitt;
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Est<lÇ'~(''> dl' rl't,:nl'i., ("ÚfT]Vr",.,,,~jj.1 ('lHIC lO \':\", i.!!
C' lUtd\'c c Zj I\n', ,'x.'lu"'l \C' _ iÜ(ll' (,' I n('oJ :1'1 I )

~c~ c' tI" i .;lI" \'," C'" .1 ... nl'í"l<'n,- 1.1;

8 - QL\DRQ Cl''1PLEI.IEXT .\R Ã. PR0rí'ST.\

J,.•.• 1,';

,'ti .'11.,\",. ",o I

,",--rl-! '-'."II'.h.~ ,1,- \, l. ',. I ,I: J.

~ 1,1 " r.I'.' ,-' .'" ~'t ,',' l\ I 1 -I,' II , " .

f I " \., J,' ,I." r ,: ~ I .,'. ,'n t-.lt',\""
t ti I \ ~" 1 111.111-,',' ! 1,1 ,\.' T.'f " I
p.-"J~·'1 t,' ... ,:' ,-.1)' I t ....1 " ~ , !C' J.
dlrrJ'Ot., •

) ..
.I.,t .• ;1,1

.',' "'11,.", ,\,'
I,ul,'

"''i. ",'(,"-"111-<;,'.1 '-,l,l.,
,11 J.1 C,'" ~ j,j,' ]".LJ.\ I" \'

,\ ~,'I' (','11::1':\(')',1-1-, f'.\I ,]

l'II\lII<·,),;.I" d,' E.lltal:

v. :::

" I' L .~ .'

;., ,'1 ,." Ih I,' ;",'1\

... ,'-,-". ,1,,1"'111""'\"'"

~,.,••1r' .' ....·11_1 .1.1 ," •

';"rl.,'".",' ,"

"·'''''·''·;··''·'·1.""",,,,,,,,··:,,,~:~t''

11.I.·.! I ';" : .I ...', ..., ui I ,'1I .. " ,: " , ,l',. .'~ I I

p'il' J I ~ •.~ 1.1,' .1,' ;'1 I',.' ; r I." ,",,'" I 1....'-

,I i"" " ~ .1.' .1.' r I; '. I I ",' " .I.' ,- ...... ,. j :." •

.1,· ....1,'

'1.1 •., _

".1." _

{' ... ,1.',,,,,,,'111,

r,'. ,'".•' r" ~ : 'I.!:, I.·!:; \.' I l :' ,I, " , • ,. d.•
T.;,r,.l,

Il'.l _

1 \1, i . 1 • ~'''' E ~, .1.i.,·· ,I.' ''',I :,'11."" ~,I ,. _ r"·.,, :t"I1.I,~ '1.".'

,'Ih'o; T"ITit.~' 1"~ .I,' \.."q.,; .' n." .• I ....I.

\,;., ,i" .. 0·"1'1 t,ll'" \1.'" ,i t.1,j,··, f,!-I.I.!.,.

P,~J ,.,;; ',I' 1 J,' .11 ,: Jo.l J 1.1.... .1 ,I.>

flr.-nn.

SINTÉTICO: No prazo estipulado. acorreratr, ao c-ho!1mndo aS' seguin-

tCll entidades:

a) TELEVISÃO LIBERDADE. LTDA.

b) TELEVISAO ArlHANGUERA DE A~AGUAÍNA LTDA.

c) BARRA E ANDRADE LTDA.

rj) GOIÁS SUL COMUNICAÇÕES LTDA.

e) RADIODIFUSÃO E COIJJUNICACÃO ALÔ BRASIL LTDA.

f) ~~rcio de ~res3S de Radlodlrusão e NotIcias

g) RÁDtO TELEVISÃO DE UBERLÂND!A L'!'DA.

h) RADIODIFUSÃO GOYANA LTDA.

1) RÁDIO BEIRA RIO LTDA •

•1) SPC - SISTEMA PARANAÍBA DE COMUNICAÇÕES LTDA.

1) SISTEMA OE COMUNICAÇÕES CENTRO OESTE LTDA.

lD)' TV CANAL 9- SOM E IMAGEM DA COMUNICAÇÃO !oTCA.

n) RÁDIO PARANAÍBA tTOA.

O proces1'lo foi examinado pela Diretor1a Regional

·d.o DENTEL em Goiânia (despacho de fls. 3D li! Pa!'e.::er n'

019/89. fls. 31 a 6'5 e peln Divisa0 de Radiodifusão de~te

Departamento (Informação RAD n~ 123/e9). const3tando-s~

ESTUDO

A!;SUNTO: Trata o presente processo d:J Ed1 tol n~ 249/68. pA-

ra outorga do serviço de radiodifusão de 50ns e imnge-nz (TV)

na cid.ocle de Itumbiarn, Estado de Goiás.

Senhor Secretnrio-Gernl.

, .H'tll,ll;,.'J,'''' "1"1"'''',1'< 1,1.' IIII!,I i'.l)'.I 1101 .'('lt·I':',l"·'·IC'

dlld\' d,l ,'uI .'1 1':;1 ",.1"1: ,i " .' r,~ \ till '\t I' ('.1 Ih' 1.' , ,1.1., 1'_" 11\-

I,·, t·· .. r ,I', \,1" 1"1" t I .1,.' ,'o ,,1<',1 i 111'" ,1 [.' .1 •• 'hlll ~t I " .1.1 ~

~ ::::I~::': ~ ~::: .,I'::" ~ ,I :,'; ;,";'; ~ 'I ~i:"': I~ ~~" ~ ~I ~ .t,. ~~:~~~~.I. ::~~~::I: ~
t ,'lIh,ll" ,11 I "11 l' ,1 Ill.' I_I ",'1 I ,'. 1"m.I~:1 t' ,'11 \J\,i"l1l :".;,; ,'.

lO.,J - r"II .. ,.I"I'!.' ",lt,1 .'11 11""'11.'<;,;" 11,1 \1""I,~.'nt.I~,~., 'IU" ,h','-

I' , 01 11.1 .1 r' " r·" L, " 111 .. r ~ l 1""\ " I.; " ,'Ih •'.1 "I lt.. 1'1.' ~ .'
;11': I; .11<1'.•; 1·1.·t,,,,,·UI,· p.ll..: '<llr,-j.1.1.

lO.:! -

Me _ DENTEL

PROCESSO N' 29.000-00lS97S!88-11

1('1.-1 - j.' '!IIH<"I/',' Jo' 1'.~t.I.I,' ,1.1 .. Ct,mullr,·.'t.;':;"5 p.',~cl.i ,III!.·' 1:.11'

,1 ,1UIH,1<I., ,h, ,1('ru'II\I"H,~" 11,' ·rr.'"\,~~,,, ,j.1'-, ... ~'1 "r'''h-',l''~

drt("·~;ll1'll ~,Il r~t' .. tulh',

'"

.. ,I:' 1 t ~ 1
[ o' ~ ,',' I h,' I'.

7.1.1.1 - pl'~~\"(l dC' J"",~,~<;it,~ ..... m b~II~'" ,'\\ ,'\Irl'.l

instItui.;,:;" fil1,111('i[·<I ••h', 1'0 mil1tn.,'

5l':' I e i n'lll": 11 ~ <I 1.',' l' ,''': nT ,'I J,' ',.1 1,',. " ,'I _

::;~~:~~·;~':ll;~:":."~l,Lll "\I~lj" rill'.l

7.10 I

7·~·1 - Q\I'llhh' \' '·.'r'ir'll ~""l.11 \,·t.II[""llt~. 1111,,~!·, 11:.,.i"

li,: I' p~:.:I.~ 11. i ;'\I.\I~\\';~ r.~ ;':: ~ j ~";~ \,~:":., ,~:: ] :;'~I ",;" l' j \~~;;:
'!>"I'V I';" .•1"1','.';" i da JíI -1Udlll 1,1 ,·\i~i.t.l ru!'.r .' 1"'\ c'
l'IIII':'~": 11.1 i n1l' 11 r... (\ l'lI t 1,1.1,1,' f j ,'.1 j f'~'ll t d .1.1 ,! ,'" ,'li ,_
:.~.::.'.' ,i,' dISI"'1l1 b 11 ici.hi,' Je I'(',-lll ... ,,~ f llL""""i_.

Pl1l~Ir.IR,\: ,I) pr"tI.J. J.' d,"r':"i!". ,'n h;lnc" ,'\1 l'n ,'11

ti:': inst i tlli-;~ ..\ í i I\Jn.',·j 1',1, .•1,' Ih~

mjninl" 5':< ("lllqUO'llt'l '1"'1' ~o"lt,'1 do
vill"l' C?I'J'l'Sroll.kntC' j" ,-,l~'i r, [ ,'xi
gi Jr.o 1',1 I'" nL'\'" ('(;11'I""'nd i ~1"III,':

b) minutil J~ .11r~'I·,I~·ã" ,h'~ ~,r .. ,"'I1~ti~
tlltiv.:-s par<l (d l'Y''';,I " .1" <",Ipi 1.11 ",'_

~~,~; ~:.:;:,j,:;;:;; ;::'i:::: :!~: ::!:,~ :'.: :.: ~::,: :~:~
• d .. t" rI \'\'j"" .• \"'1.' .• "'1' 1.11.1
fI! n ~ j 0'!l.1 ...,(" li' " ,1.1 r .. t oi '. ,) f' :

r r.' ..·.' d"r ~('r"" 1'1 ". "" 1.,,,,
J n ~, I 1111 " 'I,' f. 'lO h, .' , ' ,I i, n,'~, li"
"'C'. 'jC'." ICln'l'I"n:;1 r·,'! " ...... ] ,1".',1
1"r c (Ir l'l,"!-J','ndt'n" .1" ,,11'1 i., I "I~ 1

dl1 1'.1t.l t' 11,'\',' I"trl'I(',n,II'l\"" ..'.

h) :;~:~I;:I'~~~;:.~:I~'"d.~~~'~~I~',:::::',":.~ ~~
f i n:l n c i.l n1rll t fi, f (' I 1.1 .' I I .1 v,~. .! ': d"l U

!li C'~ 1 (\ ~ f"TIl (l,' i" ,'''' r"1'1 '_ I li'" I 111 1 t:,~,,~

rt('rl'ld'. ou d(' f 111.111.. 1.':'(""" ,,\I., •.. ' I

d" pcl~' f.lln·I,·,".tr do'~ ~'·IIIJ.I••I"""I'."':

d r f c rrna ." c l'm r J r t ,I r l' ~'LI I ,,/' .1" ".1 [' I
t<l~ ~'~'nC'JC'n,IJ" li.' ~llt<ilr'll "I""'rl('I'~'
a t l' .1 r i n(' i ", no rn; li I""'. c. lt'~:lI d"

COlrJ[.ll \,"Igl.,h_ r.lr" (' ,'n'pl":lhllm,'Il_
t,l;

7.::'.1 - QI;.llld.:o l' ,"lpit.d :.",'1,11 1,'t' illr~'l'it-l'

rnillim.:o <'\l~ido ('.11'.1 " "'mrl't"'~'
uma d;:~ .~r.;~ ... s ;)l'<lix,' il1di~ol,lal;l:

:~:;~}~:l: :1::;.: .;;: ;.~;:i~ ;:~.::: i!: ;.::'::::~;~ '," ,~:
capit:i11. minuta de iJlt .. rn..;~,' dC'5 ;'Ih''> (,'ll$tlt~Hi_

vos c~ndl' conste L' .lllm('nl" d,' ,c,lpitai ~()C I,fl .1.~

mais Q \'al,~r ,jlj .:apitill mi:limo r:;{i.~id(' plHa ';11.1.1
Ur.l dos serviç(l'i pretl'nd Lh.'s;

7·I.Z - Q~and" u ca.pital social for i,nfcl'io" ;11.' c.,pital

:~::~;::;~;::;;:::~:o:::ri~~:~i:;:::;:: :~:':;~I;
tõ1 do inicio de funci"namcnto. da ('st.1';;\'o:

7.],2.1 - prova de dcp';~ito•. el"l bilnco <'U Qutra

~~;,t:;~~~::II~'~n;:~.\).: :~~ü~e j"n~a l:~ l\ ~:;~
res'pondcnte .10 ,',lpi ta 1 ex i ~ aio 1'.1";)
emprc ('n,1 j me n to;

7.1.2.2 - d('IPll'n .. trll~;;:o dt' .fi<:p,-'n\l:>lll,lildl" de l:r~_

:~ ;:c~~:::~ ~~,7t:ud ~~;I ~:~~'I~~ i.1 ~:~'_II~I<~~;::
f .... l·nC'ci.i,,~ )'('Jil ... in~rltlli",~(,~ rr'~rl'l''''

.... u de' fin,IIH·;.lnI'·lItc' l-"IH'<'dj,l" r<.')" fil_

Ol·j',llltc' \I,',~ '·\)1111'.IIlI\'nl.l.1". J,' rC'l·m.., li

{'o.mpl<.·t"l.· " \'.11 C'l' J., <:;II.j lill m\'11,' ;"[l;I.I"

n,. "ubi tc'l,; .lllt,')' l.,,'. 'It;' .lt IU".i r. Ih' m[

111m .. , .' ,.'t,l/ .1" ".I~'it,11 .'''-(t,'~0 }},-:;
::0:"'" '''' .. ,,, i,',;: :::::.::;-::::: .. ::,:'.:,,,.,, ..',' _~.:!-

7.1 - :i~' c' ,I 'i~ do:- (' li t ; J,l ,1 f' .1 j llJ,l n.1"
1',1 di ,'d i fu~;':; C':

7.1
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que as entidades supraI:\€'ocionadas atendet"~.m a05 r-J"esslIpc2.

1:o~ dO Edi taL

técnica de radiodifusão. onde a nota dominante será a. final!

dado ocluci1tiv~ e cultural do servi.ço.

Brasilia, :l S-de .J--:. ( de 1989

ROBER~a ~~~OU2A
Ô D:.~~~~r~~ do DElJTEL

CONCLUSÃO: Ante o exposto. ~:!'ltá o prOC~5:!'lO er.: condições de

cer submetido li consideração do Exm Q Sr. Presidente da Re
pública.

Goiânia, 17 de outubro de 1.988.

~CN!~~
l?ADIVAIR MU<.MmA MACHADO

Gerente

tfd~ (iv,;~kcda6 b?;'W,>
RADIVAIR MIRANDA f.1ACHADO JUNIOr·'

ÇJ}:1Jo q~~~;e Çr1I1WXrlf(lO~l,mbdr,,6Jcü8fsl!:LE GJrCIA GOUJX~<T MACu4bo DA SILVA

Os abaixo tlssinados, dirigentes; legalmente

tcsponsãvcis pela 5.P.C. - SISTE:M1'I. "PAAAUJI,IBA DE COMUUICl\COES

LTDA. com t>ede na cidade de ttumbiara, Estado de GOiás, decl!!,

ram que:

Considerando o intcre,!::sc nacional c <l fin!

lidade educativa e cultural dos serviços de radiOdifusão, a

Bml!lsor~, C1lS0 venha deter a outorga para o servico de radio

difusão de sons e iltl<.\gens (TV), na cidade de Itum~iara, Est;

do de G?d..ás, compromete-se a elaborar séuS progr<:i$<lS inforrt'~

tivos, educacionais e- ao vivo, ~em como a publicidade ccmerc!

aI 6 o serviço noticioso, de forma 3 contrib'.lir para o dcseE.

volvimento da traÇa0, através do aperfelçoarnento j.ntegral do

hOY!le1ll brasileiro, observando entre outros, os seguintes crit!

rios~

al preferêncin a temas, au"torcc 'e in"terpr§.

tes nacionais, a fim de incentivar a criat,.!.

vidade do homem brasileiro e o d,:,scnvo1.vf

menta das ernE'rI3Si:ls pror;lutoras nacio[lais~ com

a consequente ac_pliüção do M~rcado de tr,:tb~

lho l:iga(l,o a "todas as ati.'lidàdes artistica~

bl respeito às diferenciações rcgiohais ca

cultura brasilei::a, pI:ocurando ;r.:elacionã

las em seu próprio C'onte:Y.to;

c) manutenção -de elevi:'>do sentido ético, mo

ra.l. cívico e patl;iõ.tico; e

CON_TRATO SOCIAL

CELSO DE OLIIJEIRA Cp.MPOS~ brt.siloi!: , ce,eedo,

~/lI!Jrl!lS:rio, pClrt.Ador do titulo lRitor' riv
Jl.929.nO-40 f CPF cng 01:5.432 .. 111-15 • C. I.

ov 215 .. 676 - 21:1 111.._ SSP_G[), nr:'lIidllntA' B dom,!

c11illdo na traVltlHld cl!mpoo 811.100 n Q 67- centrCll

An;polis-Got

NORMA CARVALHO DE: OLIVEIRA C:\MPOS, t:lNl~ih!rft,

Cll!l.l'I.rlolll, I!Impr":5~ril'lf partlldorll do titulo de aI!

Hor nO 29.6B~ .. 91lJ_Sa, CPf n Q 402 .. 877.691-00,

1:..1. ntl 32S.687_ SSP-Go. T.~ld"'nto _ demitili!:

da na travessa campos salo:J n Q 61 - centro
An~p~li~ _ Go;

ríilll p entre si, justo 11 contu.tada Il. constitui
çãa d~ uml'l SOci~dlldA·pQr QUOtIl9_dA r9l'lp(ln~~billd~dQ limitlldll, Que 

t'egora pl!l'h!l cluu!lulaa l! condiço~!! seguinte9 0, na9 omissõus, pull'1. l!,

giftUção 1I8pácirIca qUII diaCipllnlt l'I-5SI! formll ~ociat';r!a:

i:LltUSULA PRIMEIRA_'A !!locied,e;de girerft aob • \
danolll1n3çi'o .!Iocial d. SISTrMA DE COMUNICAÇÃIJ CEN1RO OE~TE l TDA, COI'II 8.

ó_ u~t~b8ltH=iin.9nto.ft foro na Rue Engenheiro portola nll 22'2, llq anda~
ssla 1.104- Canf:ro_ Am;poli.!5_ Go.

CL,(USULA SEGUNDA_ O Co!pital :!Qc1al É d. Cd
iS.OOO,DOO,OO ( Quin:n milhõu de cruzados), dividido-em 1$.000 (quin

zn), 1111 C1uotae do CzS 1.000,00 ( um .il crUrll1dO.!l)" cl!ldl! U1111!1 11 tlUb.!lCr!

tlllll • intl!grflli:u,das 'Im flltJ~d8 corrente do par!!, ne;!!tll data, como aeg:.,:

lliQ!!
czf 1.500.000,00

C21 7.500.000,00

NOME ~

11) C'81,;-;;: OUvnlra Ccmr:HJ~ .1.500

b) Norma CJ!ll"vdho de Oliveira Call1pOl5 7,500

~~--=-:--=-~=-TOTAL.................... 15.000 C:r'1 S.. 000. 000, DO

§ 1 0 )_ A rnpon!l8bil1dad.' dos ~ót:iQ!I -.i, n.

forma da logi:slaç:o I'lm vigor, limitada a import_nciA totAl do cllpital
.!Iocial.

Cl,(USULA TERCElRA_ Tam por objeUIJD i! in!lt.ltlft

ção • IJxploraç~o de radiodifulJ~o scnoro1l, d. :!la":!: d imagons, SOU8 sllrv~
ços Q; correlatos, tAI~ COmo,: 31uvlço fl:!lpi'lcitll da m~!!>ica funcionõ!l; T-:

petição ou rl!ltranallli~~ão dll sons ou dnah de imagens G so~ de' rediodl
fU.~O, fil1alldadll educativas, culbJl'!l.is 9 informatiVA!', cIvic35 li p~
tr!ot1co1s, bom cono " exPlora.çâ'o ccmorcLü do elT'oroemdim.entc, medLantt
.. obt:l!!nç~o do Covllrno F"odoral do canc9!!1são ou I=llEIrlllis~io, nesta ou o!:!

tralJ lQcalld~dl!o~, tudo do acordo cor.'! li l<J~l"llleç~o t"llgl!odorl!'. dll lII",t.~ri"' ..

dl!dg !!erá ccr tomoo indot~;~~~~~: ~~~:~A;c~oO~~~~i~Bd~~r:~f~!::d:~c~~

clAuSUl_ OtTAV"_ A. QUDta•••0 fndiviaiv.h a
nia padari~ "1' c'dlda. Ou t.l'."..r'Tid•• ai. li) IlI:pr...o l:ona.nU".ntc

d~ Dl1trO .o~ip cabendo, •• 1;uddad. da CClIndlçõ.. , Q dh.Uo d. PUf.!
rene!_ ao aocio l;u_ qu.i.~. adauiri_l•••

CLA:USUl~ NONA ... a. addnhtradou. da .nUdad.

..r.o bra.Ualrps n.to. o a aUI Inu,.Udura na 'c~rQD .Clunt. C10dari '"
corr.r apá. h.vu·.'" 11do IPt'OVStlo. paIo ~inl.l:'rio da. Co.unlc:açõ.a. -

etÁUSlJlA OUlNTA _ O g8nnt~'r' 8~~d.

!õoci9dede, nomoar procuredoros pera oratit:e dR eto!'! da-ç?rôncil'l, gfl!ltão

lldministrativa ou orll!nteç;o lntehrctu;'Il, devondo, nllst. C8!10 solicitar_

para a designação, prévia .t!utorizar;líc do'M.C.~ Quando :su8" ~pr-8sent.d.

li prove d9 nacionalidade ..

CLÁUSULA 5[XTA_ As cata!!; repTB!'f1nbd::lvao;: do

capital 50c1:'11 sio Ina11l'lnávlIis, direta ou indiTutalTJonte, bE!rIl l:"omo i!!

c.uclon'v.1. - estrangoIros ou p·"o. juridlc•• , d.OOMd."bo GLI.lou'r ;1
·unç.o contratual ou .. t.tulÍr-h d. prwvh Inu'l'lch dI) Go ... UI'lO rol:f.u

tl'lJ~Ul" 5h I"" ... li -2!.~ di .oeU~ad. aná
Ixereld. IO"'.nh $1.10 "óci01 CE:LSO Dto OLtVUfU tAMt'DS, Oln •• lneullbira

d. toda' 8" Dp.r.çõ•• I ra~r•••ntar. I .oci.d.d•• ti .... I D...h., JUd!
dal ••xtr.Jl1dlchlllantt, ••ndc .ntratanto "ad.do O uoo I" nl!;lod.o.

••tnnhO' 'o. inter••••• d. ,ol:hdadl, tai. CO.OI .val, '.!I ... ça, .... do.!
ao. d. ravor••lc,- 30 (trinta) minutos da segunda a sext.:l 

feira, no hor5.rio que lhe" apro'.lver, dentro

do per!oclo de funcion<!."mentc da Emis-scral U

- 75 (se!::entil e c:l.n-.:c ) minut.os, n~s mesrnc.z

condições aos .::;.ibados c domingos.

Quanto ã 1?ROGF.<"\HACfi.O AQ V!VO, o que dispus~

rem os Poderes públicos concedem tez.

Quanto ã PROGR1\r·mcAo EDUCAC"IQMAL, a Emiss~

J:a comprome.te.-.,e a destinar grdtuit,:'!mente. 5.s <:l.utoridada$ ou

a quem SUólS vezes fi::crem. para a irradiação de seus progr~

mas educacionais assillJ distríbu:Ldos:

A PXiograma~ão da Emissora deverá at~nder às

estipulações do Regulamento dos serviços de Radiodifus;ão, a1!.

.im como dos artigos 11 e 16, §§ 19 e. 29 do. Decreta-Lei n9.

236, de :B de fevereiro de 1.961; Portaria MEC{MC 56B~ de 21

de outu~ro de 1.980 e Portaria Me nO? 55 de 25 de janoiro de
1.974, I,\odificada pela Portilri.:l Me n9 52182, de 2.r~l!!a:=e~r;,

de 1.982. .,,/ dJ;
A Entidade obriga-se:

Quanto ã PROGRAMAÇÃO CO~ERCU\L

0.) a limitá-la a um máximo de 25% ("JJnte e

cinco por cento) da programação diã.ria~

b) a conservar Er.t seus o.rquivos, pór prazo

de 60 (sessenta) dias, devidamente· .:Iutent!

cados pelo responsável, os to~tos de toda a

prcgramõ.ção irradiada, disGriminados por di
a,· horas e minutos,· para serem consultados

pelo Org5o Fiscalizador qUClndo necessá~i.o.

Quo.nto ao SERVICO NOTJ:crOSO, a Emissora co!!!.

promete-se a destinar_ no mlnir.1O 5% (cinco por c:ento) do hor!

rio de sua progra.mação diária para a transmissão de S0J:viÇC

noticioso _

d) fidcdignida-de da fonte dE' infor.mação de

fato antes da e.missão da ,notícia e ob$,",rvã!!.

eia, na publicidade, de normas éticas indi.§.

pensáveis â proteçáo do público a do cons:!:!

midor.

Desta forma. Senhor Ministro, promete .:I SPC

srS'I'EM.n..· PARANAIB.l\ DE COHUNlCAf'ii.O LTDlI., caso seja a esC'olhl.ds.

para a execução do serviço de' radioaif~são pr.opa:;to no Ed1.tal

n9 249/8.8 .. e produzir uma prograrnq.çÃo dinâmica e moderna

CL'USUlA I:I{CI~1 _ Anud.·.nt••ar-~ l.v.nt.atfo
utt b.l.n~o, _ :n d. d'~_.bro, eabando li,. .&cJO~ ".:rt•• ·JVLlI1. nD, 1,!L

. eroa ou pr_Ju1zDI. O. ·.Dcio••dll.1ni.t!'_dor•• rario Ju. a u.a l'ati.radl
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• ti.tulo da prD-labore na valor datar.in.do peh 'laohhçio do i_pe:atc
CSa rand,.

CLiUSULA DtcrP'lA-PRlI'!EIRA_ O r.lael...nto 4. UI!

doa .ócios n.o dl ••alvará ••oei.dada,. ••~\.. ha,var•• ,pur'd~. vl. cr.

balançD QUI' •• lltll.nt.J:'~ na d.t. do avantD•••rio ·I"f:l.rtldc'~ .ntra

h'rd.iro. ciu. podaric "1' admitidos, na aDcladad••

:::~
EDITAL NQ 249/88 - lfUMBIARA - GO.

DEMONSTRAÇÃO DE RECURSOS TÉCNICOS

1 - TRANSMISSOR PRINCIPAL

1.1 - f'abr1cante~ TE'LAVO _ Indústri e Comércio d~ Equipamentos

para TelecomunicaçQ.es Ltda.

1.2 - tipo e/ou modelo;. RTV-1000-A

2- TRANSMISSOR AUXILIAR

2.1 - fabricante: TELAVO - Indui!5tria e Comercio de Equipamentos

pAra 'l'f!'lecotrlunjcliilçõ~s Ltda:

2.2 - tipo e/ou modelo: RTV -1000-A"

3_ S!STEIo!A IRRADIANTE

3.1 - rabrlcantf!: ENTEO- tnEI d~ 'I'ltheomunlcaçôeB e lletrônicf,.

d" Go1•• ttda.,

3.2 - tipo f'.jou modelo: ex- OOG-5

Goiânia. 11 de outubro de 1.988

o abaixo-IHHl.inndo, "dirigente legalmente responsável P1:,

lo Sl.t~ de (:e:-unlca-;ii.o Centro Oeste Ltda•• com sede na cida

de de AnápoliB, El5tado de GoiÁs, declarFl. que:

ConB1derando o intereml~ nacional e o. finnlldade edlJc~

tiva e cultural dos ~erviços de rl:l.diod1fusiio. a Emissora, cat:':o '

venha deter a outorga para o servi~b de ['adio~ifusão de :;:ons

1.qens (TV) na cidade de Ituablara-GO, compromete-se a elaborar

aeue proir.amas i?formativos, eduêa.cionais e ao vivo," bem cornt> l'l

public1dQC1e comercial e O !Serviço noticioso, de forma a. contrib.!::

1r p.u·. o deIJenvolv1mento da Naçiiio, através do apcrt"ciç08'l:Cnto

lntegral do homem brasileiro, observando entre O'Jtros, os se:guin

te., er,i tério.,:

• _ pre1"erênci .. a temlU'i. autores @ intérpretes nólcionail;. A fi;'

de incentivar a criativ!dadf'. do homem brasileiro e o deaen-

volv1mento dllS eJtipresas proc1utoras nacionais, com a ,conse

quente ~mpl1ar;ã9 do mercado de trabalho ligado a ,tOd;S as

atividade &rt1stlclIS;

b - respeito ns rurerencie.çôes regionais da cultura brasileira.

procurando relacioná-la em seu próprio conteJtto;

c - manutenção de elevado sentido ético, moral. cívico c patrió

tico; e

d _ fidedign.idade da fonte dfJ informao;ão do fato antE:c da cmio

são da 'Ladeia e observância, na publicidade de normas eti_
C~ indispensá.veis à prote-;ão do público e do consul"lidor.

.. A programação do. emissora .de;erá atend<;lr à::l ~ula_

ÇOf!:S do Regulamento dos Serviços de Radlüd1:fusã.o, assim como

dos artigos 11 e 16 §§ l' e 2' do Decreto_Lei n' 236, de 28 de

fevereiro de 1967; Port....ria MEC/MC 568. de 21 de outubro de 1980

e PortBria Me n l 55 de 2S de janeiro de 1974, moojificada pela

Portaria KC n' 52'/82, de 24 de mar;:o de 1982.

A. Entidade obriga-se:

Quanto à publicidade c~e:rcil!t1"

a) - 6 limi tá-la a um máx.imo de 25% (vinte e C"!nco por

cento) da progrtima;:ão diária; e

b) - a conservar em seus arqutvos, por prazo de 5D (se!

senta) di;as, devidarnenteautentÚ:ados pelo' respon

sável, os texto!; de toda a. pro~rl1m~çã~ 1rradiDoda,

di.scriminados por diac, horas e minutos, para se_

rem ,::onsul tados pelo or>gào Füscalizador. quando

necessário.

Quanto ao serviço noticIoso, a emissora compromete-se a

de-s.tinar> no m1nimo 5% (cinco por cent'o) do horál'10 de-.'suB progr::'l.

maçao diária .para a tran!::lmissào de serviço tiotic.1ciso.

Quanto à prograaa;ào .educaclOl'la1, a emissora comprolllet,!

.se a. destinar gratt.li tarnente, 3D autoridades ou ~ quem o-UI.lG vezeG

fizerem. p'ara a irradiaçno. de seus progrélmas ed~~B.Cionaia assim

dlstribuidos:

- 30 ,trinta) minutos de ~egundn a sex~a-:feira. no hOT!

rio que lhes aprover. dentro do per-fodo de funr::1ona_

menta da emil;sora; e

.. 75 Csetenta e cinco) minutos, nas mesmas condições

aos snbados e dom1ngoe.

Quanto a pl"Ogrl'Ul.i:l"iào ao vivo,~ que dispuserem os l~ode

res Públicos concedentes.

Desta forma, Senhor Ministro, promete o Slateaa de COCIU.

nicação Centro Oeste L'tda.•• C~$O seja a escolhida parti a execuçÃQ.

do serviço de radiodifusão proposto no Edital ni 249/88, a produ

zir uma progrA.mA.çào dinâmica e moderna em têcniC:-tl de radiodifusão,

onde a nota dominante será 3. finalidade cdu~atiVA. e cultural do

zerviQo.

TV CANAL 9 ~ SOM t IHACiEH

ü'; CiJMUIIICAr.ÃO LTOA

CONTR.ATO S'OCIAL

,.,-rUMAR GUII1I\R,J(ES jaNIOR. ~rasrtetro, dlvorcladQ, em

pre5~rlo', ru.ldente e dOl1lldll ... do ellJ Golin"ia-Golis •• lU8 lli n~ 95

Apartamento 303, Setor Oeste, poru,dor da Cédula de Id8ntldade H'!!,

71.101. expedid~ pela Sec-retada de Segurança Pübllc<l do Estado de

Galis. e C. f'. F. rH' 035.3911.911-49.

PAUL"O OE JESUS BORGES. brullel'ro, eando,; economi5"

ta, residente e domi~T11ildo.'ern Anáp"11s-Goiis, i R.U.I OliJvo S.ltlsta,

Qd. I tt. lj ~ Bairro !latista. portador da Cédula de Identidade H~

2)6.Z0I, expedid~ pela Secretaria de Segurôln,;a.Pübllc4 do Estado de

Colâg, e C." P. F. fJ~ OJ,1.SI8.08J-!I3.

~
entre si, e na melhor forma d~ d[reíto. soci*d_d.e co

1lI8relal por CotaS de rezpo'nsablltdade limitada. cujos negôelo-s

g@!5tio 5eroio regido~ pll!ih~ ~liíu!óuli1' e condições • .a saber:
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vuint~ red&,;io:

C~UStlrJ., VI! - O Capital Social .cri alterado de Crf BOeOOO.OOO CO!

tent.. T:"11h?(:1l dp- CTll:'~1TO!l}, p!lX'lI Crf ~SO.'Il~O.OOI) (Du"entNJ e e1ncoe,'

t. I:lllhõel ~e cru-:eiro::), proveniente d~ J.\l.t:lento de Cllp1tkI.

O ..wr.c.nto do capital que tot.li.~cu o _:ontl'lnte de

Cr$ 170 a OOO.ilOO (Cento ti u:tenta. Pll1hõ.a ode cruzdro.), .eri dir;hibu!

40 ao. COtillta. 1 proporção de cal:'1a UII. no capital ã. Er.Ipriaa.

r~cl~cntt'! r do~ic1lh.cr;) e:n 1.ni;1I;·lh ....Coiis, ã RUll olevo I'\atif>ttl r>i. 01

Lt:. O., Bairro 2bt1et.r., ~rta~ol· da Cé~ula éc! Itlcmtida.de N9 235e~n e!:

p",~lc..!I pcl", ~eer~tarla C:e Ee?ura::l;a Pública C!O .t.stzu:!o de Gelá:::.

c. 'P. ? 1<9 041.[,lb.r.. Pl-4.S, M,óclQ" c.O<:'l;.oY'len'te!: d.ll s.oclede.de SU'" ç1re

"P~ ti. deno:!inação de '!\. CJ..~IAt. 9 - !;O'1 r !!iAGE:'! o,., CO~cffiICAÇ1i:j LT!·],

co:o .~d..: i AIZW\"~a CQ;r'C'c'Jado ./n - Hor..-o do Y.en~.nh~, JIl=di~ Petrõ;:;o 

11!t, em Go1â.nla-co1ãs, I! fiUal el Anii:polill', :Estado dv GOiS_T i. Rua I:~

9Anhelro PorteI. n9 222. 129 anr5ar, aala 1201, centro, com Cc~"==::.to S2

e1,.,1 arfJuivado na junt.fl COlflfJ:rc1a1 do E:ltadc de ,:>01i., aoS N9

S~_2,OOoGJ739,1 e 52~9,00166l)7.2 e,-; ll-O~-eS, ruolvec d:~. eomur.-, acêrdo.,
.. ltr-rar .. C'LXtJsOl.t\ stTr·~\ dI) Contrato ~ochllf qua pa•••rá • til!!:" I: ,,5õ!'-

NILT.Hl.P. G',tIHAl'.Ã~~ JnHtOR, br•• Ut'!lro, cHvorcl.~o, .npr~

flJ:,rJn, ruldcl'ltt'! e ~o~lC'Uh~c I!!l, Golinll1-Golh, ); r.Ub 1<1 n9 ~:. ll?br

t.Mlrnte> 303, Setor OCcte, portador ~a Cie.ulA ~e Identiã..de N.;> 71.1~7

.xpodlda pela SecretariA 6e S~cJ,.u:·an7.:l PÚ!:>l1CA do E.tlldo d. CCllb.

lV CANAL 2 SOM E IMAGEM DA COH~~N~,~A;AO LTeDA

;.Ij..J-,-, ... rl~"""""""tJJ':,,1 ""''\i 'q!\r\l.....~
OiLLÍf.iRl1fLllmAE5 JUNIOR .Lo tí Csus eQf\G5
DIR[TOP. SUPER1NTENOENTr DIM-10R \..

ASSINATURA COHEI\CIAL POR. llUEH DE L.lIR.Eno: iJ/J1I~ ~\t.....:1.'-'l."~.

TUTEHUIlH /

Ciolanl. (GO), 19 de duembro de 1.984

lo 4." soei.dades por ~ous de responubllióade llmhada, p,,'o1o quais

a sociedade se' reger., e ,egundo • 1egt.laçio que dT.c1plTna ......~cu

ção do. s",r'tlço de. radlodlfusio.

[ por, alo.lm iIllitu"em JUlotOS li!' contr6t"do$, l!'Iand~r.1II d~

t"oprllfar.o preser.te lnstrufl1~nt.(:I. t..1II r. {quatro} vi~!> de '9unl, ,• '01"11I'. o qu.l lido e ac.l1.do confol"lJle. as .. ln.m junt"mente com a. te!..

tellQunl1a" • tudo pre.ente.

CLAUSULA VII ~ A SoclecJade. por todos os seU$ cotl!;t.u obr~ga~se

c;ulllprtr. rlgoros,mente. todas OIS leis. r~gulal':\ento"i ~ Instruções vi

S1t.r'ltt.s ou qUI!!- ve.nham a vtgorar, referentes i. execução do ,send'i0 de ~

r.dlocUfusio.

tLAUSULAVll1 ~ O capítill soeh1 ~ da Cr$ 80.000.000 (Oit~nti1 ml'"

lhões de cruzeiros). rtfpresen'tado' por 80.000.000 dt! cotas de Cr$ 1,00

(hu. cruzeiro). e f'tc.a assi~ dlstdliu{do:

.> Ao sõcto VILLMAR GUIMAR~ES JOlHOR. 72..000.000 de

cotas de Cr$ 1,00 (hum cruzeiro), .-cada umOl no

101" total de Cr$ 72.000.000 (Setent<l e doi~ mi-

lhões de ~ruzerroS'] i

bJ Ao sóc[o ~AULO DE JESUS BORGES, 8.000.000 de

de CI"$ 1.00 (hum cruzeiro). COldOl um<:l no '1atol" to ,"

tal ~e Cr$ 8.000.000 (Oito milhões de cru:!eiros);

CLAUSULA IX" O capital soch1,st..;ri integralizad'o em moeda corrente 

do •• r~. 50~ no ato dill assinatura do contrOlta e 50% ,,:m l!i/06/85.

CLAUSULA X - A responsabiltd.de dos sócios nO$ do' <ll"ti90 2~

~ecrt.to n? 3.708. d~ 10 de Janeiro dl!J 1.919. ê lõmitadoa • I!l,

por'tâncra total do capital soclôlT.

CLAUSULA IV ~ o foro do presentle c:ontrilto é o da cOf'l~rcoil de Goiânia.

Golis, que fica eleito com exclusão -de qualquer outl"O p:lr3 dld~

.11" .s questões resululnte deste contrato.

'CLAUSULA V .. O Início d .. i1tlvld.:Jdr- se d,1ril ... pós :""s~~.nçl!':;.são do4E....~

Klh,,,.do d" tC"""'''';;.'' t~·:.',

ClAUSULA VI -O prazo da duração d;,'sociedilde !,br- te,,:p.o Ind.,e.têÍ;"~'

cio. observanpo-s.e quando de sua di sso1uçio, os Te..c ''t~s da l'el espé-

crflca,. '

tl.l.USUlA XIII - O Diretor Superintendente, poder.~ em nome da sociedOl

d•• 110••• 1" procur.d0.r pôl,.' represcntâ-lo em todos os atos de interes

,. d. $oc·tedade. de'tendo, l'leSslE cas~, ser sotlctt~do para til' destgn!.

,.,.prêvla, <1utorr,uç.io do Governo Fed~riilI.

CLAusurA II - A Sociedade tem SUA s'ede e iocal de estúdio ~ Alameda

Corcovado s/n ~ 1101"'1"0 doHc:ndollnha, J~rdim Petrópoli~. em Goi5nia

Goiás,e podendo abrir fiTrais, esc:'dtórios. sucursats e õlgenc:ió'ls em

todo território naclon;al, e sempre que a-sstem 1h~ convier e pcrmltl

r••• hglslaçio especifica dos serviços de r3diodifusão.

CLAusULA 1II .. Fld ,crIado urna fil(al ~II' AnãpoTls. Estado de GoI5~.

i Ru. Engenheiro Portela' n~ .222, 121] andar, s~1a 1201. com c"pitill~

destacado de Cr$ S.OOO.OOo. (cinco l\'ll1hões de cruzeiros.).

CLAUSULA XI - A's cotu r~pre~ent;ativollS do coapit:al social sio inõllien!

.,..Is li! tnc;aucl~nâvets dtl"eta "u indiretamente a estrangeiros ou pesso
\ '..-.$ JU"ridlcas l dependendo qualquer alter;açiio contrOltu0I1. a5!'>im como t~

4.. transferência de' cotas, de prévia autoriz .. çiio do poder concedente.

CLAUSULA XII - A sociedade uroi ;admli'{istrild<l por VlLlHAR GUIHA~1iES ~Q.

"10ft, .o~qu.. 1 seri conferfdo, para esse fim, os podtreS de Di RETOR 5!!,

,..[" , KTENI>EtlTE. funçio em que óef~nde,I".i,os i ntel"esses da !;ocí ed"de em

luho ou fon dele.

~ - A Sociedade gira sob a denominaçi_o de TV CANAL 9 - 50H

E IH,AGEM DA COHUllICAÇÃ'O LTDA, e terS como prIncipal objeto a inHa

li'lçio e @'xplo...ação e execução dos serviços de radIodifusão sonora.

e de'sons e imagens - 5CUS serviços afins ou correlatos. tais como

servIço especial de musica '(uneranal. repetição ou retransmissão de,

sons ou sinais de imagem e som de róldIodifu!õ~o; .~ dos; servIços de -~

r.di.och.!lmad:l.c atividades correlatas - com fi.nalidades edl,lciltlvas .'

cultuTars e Informativas, cívicas e pa~r1õticas. b.em como :a f!'XplOi!,

çio comerciilf da empreendimento, mediante a obtenç,io do Coverna Fe

deral de concessã!" Ol,l permissão~ nesta ou em outnu localidades

tudo de acordo com a leglslaçio espec'ificól regedora da fll'!l~éd••

clõusulas do Contrato Socl~l Inalteredils.

(> qUill lido ~ achfldo conforme, a~slnal:! Juntamente CDm lIS testemunhlls.

• tudo pre~ente!õ.

f por eStar.m Justos. e contl"lltldos. mi!lnd~l";tm datllogl"!,.

rar CJ presente lr.strull1cnto em 04 (quatro) lih .. de Igual teor e forma.

o Capital ••rl (1tvtC!llfo .11: 250 e ODO.OOO CDu~.ntoa. ClE!

CtKlnt.a aUhõ..) d. oot... c.da taft COI:l\ O ",alor ven.al d. Cri 1,00 UtUf\

cru=_lroJ, ....r. ~1.trlbuldo••ntre OI .6el0. cOt1C1t•• t

VJ\LOn CrI

:225.M~.O~O

-Z:..._~~-º
2,50.0~O.00[1

•• q \li ••••

225.000.000

~~.OO.DOO

:~OeOOO.OOO

~I~,

WILL.'iAR GUIKAR,,;:ES JONIOl't

PAULO· DI: JESUS hORGr.!>

'10 "l' I. L ...
I

lo te q U [: n c I I •••

o aumMlo do coplt"l, ser5 rellll;:tldQ~C9;ül~'5·:~~",.",~:
J ~ .. :- .. ,;'"

SO:t (c.inc:ocril<l r;'cr cento) ncs.1.!I dllt_. ~m moedOl corrcntl: ~o PP(~:,~~ :-;1'J
5f:1t (c I nco~n t<l po r cen te) res t.n te~ em 15/06/85. f i cando u '''tko~s''

Untell "".h 'i.~~'"iúde do uplul .oclal, d•• de que autodudo pilo 1'2

4.1" concedente.

CLAUSULA XIV - t ~)I.?r~ss.lIIent.t "~t<1ldo õllOS Gere.nt~s e AOS dem01ls só

cios. que possalll ingressar na sociedade. útrllzollrem-se da denomin;,ção

locl .. l. I!lll n.,óclos. ou documentos. de qualquer natureza. alheios aos

fins sociais. assl", COrltO ~vOllrzõl.l" ou õlfiõl.l1çolr. em nome dil sociedade.

obrigações d. tt'rcelros.

~1.!!.!:!.~ - Sor.u=.nto' o s,óclo ou sóeios. repre$entôlndo, fIlOlltli:l~:.~-"ct~

cotas. ~~m poderes pl adquirir, 'tender,' hlpotecilr o~~'d;~'~":"II)' 'r:e.rli'orho;.;
- , --i '" ,:' ('-""=

por qualque.r f~rm~, bens ifl'lo'tel5 da 50derlade., . ~,,:';;~ \~:"tt.:;..•\).:
'CLAUSULA XVI.· fi tftulo'de pro liIbore, o prretor po «"~,r, râl"'~~!

s.llJ1llnte uma t1uantl:l c:uJo valor s.erã fixol'Ido de comum acordo com o':> só
cios, • qual ,será levada a débrto da contl;~ Despes:H' Ge~;at5. dentro .,,;

dos 1I",ltu permitidos peh legts1.açã'o em vigor.

CL.l.USULA XVII· As cotas sio ltvremente tran-sferTvl!is entrl! 05 eotls"

tas, desde que haJil autorização dos Pode.res Públicos. O pre~o de cild<l

cota. neste caso, não ultrapassará o resultado d;, divisão do <ltlvo 11.
qu1do aplJl"i1do na ba lanço.

CLAUSULA XVIII· Os sóc;los pod~rio ceder parte ou tl total idade de

su.s cota. il estranhos, medt ..nte o consentimento de !>õclos que r'epr-e'

CLAUSULA XIX - O e"ercTclo loeial colnddl.ri com o ano civil, ao fim

ido qUill ",di lev.nudo o b.1inço gtorll da socledede, como de leI, st'n

do que DI lucr-o. ou preJufl:os 'seria repartidos ou .upcrtados pelos s!

clol na propcr~io'd. su•• cota ••

CLAUSULA XX .. OS C.IOS nio prevl,tos no presente contrato le'rio I"t'so.!.

vldol de .cordo COI'll os dllpo.rtfvos legats que regul;,,,, o func:ionamron-

ColinIa (GOL 18
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ASSINATUR.A COMER.CIAl. Pr!R QU(foI DE: DIREITO:

TV CAI-lAL , ~ SOM E IMAGEM DA COHUNICAÇJ'i.O LTpA

.-Y!1b É '"'~~ ,} .
WILLMAr. CiUIHMÁESJõ1iTôR

DJItETOI1 SUPERINTENDENTE

mTE~

Goiás, à Rua Olavo Batüta, qd. 01 _ lt, 04 _ Baino Batista, ~cl

tador da Céd'..Jla de Identi.dade nº 236.201 cXQedida pela Secretaria

de 5eguranç~ Publica do. Estado de Goiás, e t .P. f. llº 0.'11.618.081-49,

sócios colTlponentes da sociedade Que gírn sob a denomjna.çdo de

TV Canal 51 - Som e Imagem da Comunicação Ltda., com $ede 1:1 Alorné_

da Corcovado, s/n'l ~ Marro do Mcndar"\ha, Jardim Petr6poli':>, em

Go15nla-Goiás, P- filial em Anépolis t Estado de Goiás, à Rua Enge

nheiro Portela n Q 222, 129 andar, sala 1201 _ Centro, com Contra
to' Social arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás, sob ~

1'1 2 52.2,0043739,1 e 52.9",0015607,2 ern 1'/01/B5,resolvem de comum

acordo alterar o referido Contrato Social, de acordo com as se.
guintes cl~usulas:

o lwmento do r::apital será realizado e inteqrali7ado nesta data,E!m

moeda corrente do Pais.

CLAuSULA 11 - Em decorrência da preSEnte alteraç:{0l ficam modif.!.

csdas as Cláusulas VIII e XII do Contrato Social, que passari':io i3

ter a. seguInte redaçi'!io:

CltiUSULA VIII _ O Capital Social será alterado de Cd

4.000.000,00 (qu<ltro milhões de cruzados) paTa CZ$1S.000.000,·OO.....

l(qulnze m~lhões de cruzados) .. O aumento do capital que toti,dfzou

o montantE? de Cz$11.000.000,OO (onze milhões de cruZád'i!, .~..;.....

distribuido 80s c::CJtista~ à proporç~o de cada um no câP1 t.al da Em

presa. O capital ~erá dividido em 15.000.00D (quinze milhões) ele

cotAS, cada urna com o valor venal de C2:$l,OO (hum cruzado), ·a~sim

distruibutdas entre· os sócio~ cotistas:

VALOR El-~ CZ$

1t..9B5.DiJD,00

15.000,00

15.000.000,0015.000.000

Nº DE COTAS

111.985~OOO

15.000

~.
Cleonice Maria Pires Martins GuimJraes

Ptlulo de Jesus Borges

TOTAL •••••••••••••••••••••••• , •••• :

~ - Retira-se da ~ocledade, paços e sbtisfeitoz todos

seus haveres e .interesses, pelo presente instrum'ento, o sócio:

I'r'ILLHAR GUIMAR)lES JÚNIOR, que possui 'inteiramente integralizada5

na sociedade %0.000 (trezentas. e sess~nta mil) cotas no vaior de

Cz$3.600.000,OCi (ttês milMes e ~ei5centos mil cruzadas) que cede

e trarlsfere à CLEONICE MARIA PIRES MARTINS GUIMARli=:S, brasileira,

casada, futlcionária pública, residcnt? c.-domiciliaóa à Rua 1 ,

fi" .480, Edf. Tainá, apttl 201 - Goiânia_GO, Carteira de Identidoóp.

n2 773.713 - 2- via, expedido pela Secretaria de Segurança Públi
ca do Estndo de Goiás, E C.P.F'. n2 169'.914.781/72.

TV :::::D: :t::::A:'::::o:::.::t1::::::o I@~(::t",
';; r

WILl..!".AR GUn:hR];Es Jm:10R,brilZileiro,div~r~~~~"~empresãrio,
n>sidante e dOI'1'·lC:l..llado eM Anápoliz-Goiáz,â:.tl.lil B.artolc;',8'J·
GUSl'I',ão,Qd. 44 Lt. 24-Bairro Jund:l.ai,portador da cédula ~e
1dentidi:ldc nç' 71.107.expedida pela Secretar,1.a d& Seguranç~

PúbliCA ào Estilâo de Goiás,CPF n'? 03~.390.911-.Il9.

Phuto DE Ji:SUS I'QRGE5,bra=::ileiro,casado,ccon:lrti:sta.,residen
te e d::>rr.lciliado em Anãpolis-Goi.ã.s,â rua OlavD B:~t..lsta Qd-:'"
01 Lt. 04.Ba:l.rro Bati~ta,:pDrtador da cédula de iéit:::ntidadc'
nQ 236.201,expE'r..11d<, pela Secr~tdrla àê Segurança Pública /
do EstadO de Goiãs,e CPF llQ 041.B1B.OBl-49,sóClos compone!:
tes da sociedade que gira sob a denominação dft "TV Ch~AL 9
SOM I; H·.AGEM DA COMUXICAÇAo LTDA";com sed~ ã Alarn€'da Cerco
vado s/n9-Morro do Menêanha,J'ardim PetrópoL.s e:'1 GÇJiânJ.a ::
Goiá$ c filizl €lí. Anápolis-Goi.ás,à rua Engenheiro Portela I

h9 222-129 andar,!:ala 120l,centro,com contrato social ar 
ÇJUiVõldO na Junta cornercial,do Estado de G01.ás sob o n9 ....
52.2.004 .3739.l e 52.9.001660'l.2,em 11/01/85.

Resolvem de- conu:':'l acõrdo,rctificar a primeirot alteração contr"'tual regis 
trada nesta Junta. COr.1erc:lal sob o n'1' 526800'1 de lB.01.85,;:i.lter.:'l~ a red<:lção
t1ada ã cláusula VII pelo contrate original,e ~crl!Scl!ntãr um'" nova cláu~\lla

na sociedade. COr;lO segue:

I ... DA RETIFICAÇÃO- A n~di'J~ão ~il.da ã cláusula VII na alt,;r~ção contratual'
retrocitada,refere-se a clausula VIII do contrato Or~9)-.nal,que trata /
do cap,i tal social.

2 ... DA ALTEAAÇÃO-A sociedade reSO.Lve alterar <i redoção di!lda il cláusula VII
no contrate original,passando a vigorar da seguinte for:n.1l::

CLKUSULA Vlt- A sociedade,por todos os seus cotistas Obri:g;"-se a cmn 
prir, ri90rosamente ,todas as leis!.regUlam.~ntos e instruçoes vigente,o:: _OLl~
que ve-nham a vigorar,ref"!':rentes a exe~uçaa dc serviço de rac.iodifusao,,1c

::~~oi~~:S~~d~~~~ ~::,i~~~~~:d~~:=n~:V~~~~r:~~ob~~6~1~~~~~~~a:~~oea;~o1
vados pelo Mi.nisté.rio das comunicações.

no ACRr:,sCIMD- A s'ociedade re.<;olve criilr a cláusula XXI no contrato so
cial com a seguinte redação:

CIJ\.USU1J!. XAI- De comum .rl.côrdo entre fl.!; partes,fica estabelecido entre
os soeias/a proibição àe avalisar,af.l-ançar OLl abonar,T:1esmo e1l'. ci'lrãter'
pessoal. . .

E por estarem justos e contrataõos,assinam o presente ins
trumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, juntamente com duas
testemunhas, permanecendo inalteradas as dem<'.is clâusulas nào contraria
das por este dispositivo legal, -

CLAUSULA XlI - 'A sociedade será administrada por rleon.!

ce Maria Pires Martins Guimar1!i.es, á qual será conferido, p3ra ezse

fim, os poderes de Diretora Superintendente, função em que defen_

derá os interesses da sociedade em juizo ou fora dele".

E por estarem justos e contratados,. mandaram datilogra

far o presente instrumento em 04 (quatro) via~ de igual t teor e

forma, o Qual lido e achado CQ~rDrme. assinam Juntllmentc com' a.s

testemunhas, obrigando_se a cumpri_lo f'leimente em todos os seus

termos.

ASSINATURA COMERCIAL POi!. QUEM DE DlRE:ITD

TV CANAL 9 - SOM E IMAGEM Dh COMUNICAÇÃ.O LTDA

_ ~'- 1M1~'L"'\~"-'S1~
'o'II.l.MA GUl)~ARAl:':S .uUNIOR

GoHmía, 27 de setembro de 198a.

1.) _

?ESTÉMUNHAS
2.) _

DEMDNS1RAÇ.1to DF; RECUR:::.05 T~OI1 ('"OS

TRANSMISSOR PRJNCIPAL

lV CANAL 9 - SOM E IMAGEM DA Ctft.iONI CACJ'\OL lD·fI.

1.1 - fabricante: fEl,Wa - Ind. e Com. de Equipanent'o_,

Para Telecomunicaçwes Ltdcl.

1.2 - tipo e/ou modelo: RT'I-1000-A

QUARTA AL TERAÇ1!.Q DO CONTRATO SOCIAL

Wfllmar Guimar.llics Júnior, brasileiro, divorciada, empre

s~rio, residente e dornicil1ad? em GoUnia-GO, ti Rua 1/1 nt:!: 95, a~

pnrtamento 303, Setor oeste, portador da Cédulr.J de Identidade n!:!

11.107, expedida pela Secretaria dE' Segurança f:lúbl.ica· do Estado

ae Goiás, e C.P. F . n Q 035.390.911-49; Paulo de Jesus Borgr'!s, bra

sileiro, casado, e·conomista. residente e domiciliado em Anápolis

TRANSMISSOR AUXILIAR

2.1 - fabriC3nt~: TELAVO - Ind. e COll'. da Equioamentos

ptlr3 TelccomunictlçC!cs Ltd'a.

2.2 - tipo e/ou modelo: RTV-23a-~1
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'.2 .. tipo e/ou lIlodelo: 4)( DOC-.5

"]~~] "..
CleD~lce Marie P!r s Marufls Guhar;e$

hetora Superint~nde"tt:

Desta rorna , Sl!nhor Minis.tro, promete I TV Canal 9 - Son:
• IllllgelJl d. COlJlunJclçlo Ltd••• caso ·seja I escolhida para 8 exeou
,lo do UfV!ÇO de Ud'10dHuslo proposto no Edital n~ 2491SS, li prE

duzir Uln prolilumaçlo dinfamlc; ~ modUna em Hcnica de radiooi fu
slo, onde. nota doml~,1nh ser' I flnB1idade educativa e cultural

do serviço.

·J" "..
~MU~lnJi Gu.llJlulu

Superintendente

)., - 'Ibrleante: ENTEG - Engl de Tell'comunSclçnu •
EletrOnJcI di C:oUs Ltdl.

PAOCR"MIIoC"O PROCRIllMAClu

o .babo-Bssinado, dirigente hgallllente rUpon~hel pel,
TV Canal 9 - 50. e JlItllgell da COll1unJcaçlo Ltdl •• com sede na cidade
de' GcHnia, Estado de G0145, deClara que:

Os .b.ixo-Iuln.do~, .irigentes 1f!gRlmente

RAOIO PARANJUBA LTDA... ., com sede na
, Eatado de ~Oi'5, declaram que:

respDn!;§veis

cidade de

Considerando o interesse nlldonal e I fJ.nlUd8de edue.ti
va e cultural d05 5ervlços de ~adiod;fuslo, .. El':l15!oora, cuo yent;;
dettr I outorga para o serviço de radiodJ.ru~lo de sons e imagens (TV}
na cidade de Itumbiara-CO, compromete_se _a elebotllr seus progralllll.5
lnformaU.vos, educacionais e ao vivo, bem como' publicidade come.!.
ci81 e o servlço notlci{lso, de forma 8 contrlbuJ.r para O desenvol':

vJlrlento da Naç:io, através do aperfeiçoamento inteQral do homem
bra.dleiro, observando entre outros, os seguintes cr1t~rios:

Considerando o interesse nacional e a fjnB1idade educati
v', e cultunl dos serviços de radJ,odifusno, a Emissora, caso venha

deter a outorga para o servIço de radlodJ. f'usDo Te.l~visão Geração
na cidade de Itumbiara o, COmpT0l!1et·e~5e a elaborar seus rrogramê'ls

lnrOtm'lltivos, educacIonais e ao vivo, bem corno õ.'I publicidade co

Ifterchl e (s serviço noticioso, de forllla 8 contrlbuiI" paTa o desen
volvImento Cfl Na·çlot ,através do aperfeiçoamento integral dn homen

brasUeiro, observando e:ntre outros, os seguintr!s critérios:

'a - prererl!nc..J.a 11. temu, autores e inUrpretr:$ nacionais,
~ rim de incenU..,er a crilU..,J.dade do homCIIl brasUel
rQ e o desenvolvilllento dll$ empresr..s produtoras nlcio

.fIe,h, COIl'l 8 conscquente ulpUaçlio do mercado dI! tuba
lho HgRda 8 todRS as atividades art.!sUc8s; -

n) _ preferl!nc!s a temas, Rutores e lntérpretcs nacionais,
a f1 .. de incentivar a. criatividade do homem brasHel.
lO It O desenvolvimento diS empresas produtoras naci..!!
ne1~, COIl • eonsequ~ote ampliaçlio do mercacJo de tra
balho ligado a todas aS .·UvJ,dades artístic!i!ó;

- respeito h di ferenc1acOes regIonais da cultura bra
sJ1eira, procurando rel~eiQn'.. lU elll seu pr6rplo con
texto;

b) _ re~pe1tQ '$ d,1f~rel'lci&çOes regionais da cultura bra
sllelu, procurando relacIoná-IRs em seu próprio CO!!

texto;

c - llanutençAo de ehvadb sentido ~t!co, Inoral, cívico e
p.tr16Ueo; e

c) _ Manut.ençlo de elevado ~ent1do itico, l'Io1'a1, c!vico e

patriótico; e

d - fidedignidade da fonte -de inrorll1açllo do feto antu da
enJsdo da noUcia e observAndll, na publIeidade de
norll'las ~tiC8S indispensáveis i prohçao do públ1co
e do consumi dor.

d) _ fidedignidade da fonte de loforllUI.t;lo do feto' snte5
da e/l'llsslo da noticie e observ'nc1a, na publIcidade.
de nOfllu Hieu lndhpensáveis 11 proteç:lo do públ1-.

'Co t. do c.DnslJllIldol'.

A programaçfto da emJ.ssora deverá' atender às esUpulAç15es

do RegulamE'nto dos ServIços de Radiodi rusao, assim eomo dO!õ artigos
" e 16, §§ 12 e 22 do Decreto-lei n Q 2)6, de ;2:B de fevereiro d!!

1967; Portaria ~EC/MC 568, de 21 de outubro dI! 198D (!! .Portaria He

n Q 55 de 25 de jenciro de 15'710, /llodific;)da pela Portaria tolC 0 0521

82, de Zit de março de 1~82.

A programaç~o da emissorA deverá\ atender !Is estipuleçlSes
do Regularoento dos so.cvJ.ços de Rad.todifusr:io, assim corno dos artigos
11 e 16, Ij§ 12 e 2~ da OecretQ~lei n2 236, de 28 de fevereiro de
1967j Portaria MEC/MC 568, de 21 de outubro de 1980 e Portaria Me
nQ 55 de 25 de janeiro de 1974, modificada pela Portaria Me n252/

82, de 24 de me.rço de 19B2.

A Entidade obriga-se:
A Entidade obriga_se:

Quanto ~ publicidade comercial
Quanto ~ publlcidade comercial

a) - 1:1 limlU-la °e UI!I ll'IálCimo de 25l1: (vinte e cinco por
cento) da progrilmaçll:o diária; e

b) ~ a conservar em seus arquivos, por prazo dI!' 60 (ses
senta} dias, devidamente autenticadOS pelo nsponSli
vel, os textos de toda a pro!iJramaçlo~J.rradJ,ade, dis
criminados por dia, horll.s e minutos, pau sereM co,!!
sultados pelo Orglio Fiscalizador. Quando necess(rio.

a) _ o iimitã-la. i3 um máximo de 25% (vinte e dnco por
cento) da prograrnaç~ô diárioi e o

b) _ a conservar em seus arquivos, por prazo dn 60 (ses

senta) dias, devidamente aute6t.icados pelo .re5ponsli
'leI, os textos de toda a .programaç1;O irradiada, di!';

cl'iminado!'i por di", horas e minutos; pare serem co!!.
sultados pelo Org:lo Fiscalizador, quando necessfirio.

QUinto lO ,,!Viço noUeJ.olo, a ElIlil~ar. ccmproPl'l~te·u a
dutJnar no lI!nJllo oS" (cinco Ç!Ot Clnto)"do hor'rio dt lU' pragu,"!

;10 dUr1a pau' tnnnlnlo d...~viço hotlc1as,rH

WUlnto , proATam.çlo .dueacionll, I Emissora compromete

•• a duUnlt gutul telllenU, h autorIdades Ou • Quem SlJU vezes
f1uum, pu. I 1rndJ,açlc de nuS progremu .ducacJonll!s . uslm

diatribuJ,dos:

_ '0 (tr1nta) MInutos dt segundl .. uda-reira.no hor6r1o
que lhel aprDvrr, dentre do pedodo de funcIonamento dll

Ellll10t'i e

_ 75 (a.tlntl e cinco) 1Il1r.tJtos., nlls lllesmllS condi,.,l:les 1I0S

dbldos I domingos o

Quinto. progrulçao ~~, o l:Iue dhpuserem 05 Poderes

PúbUcos concedentes.

Quanto BO serviço noticioso, ta Em1sscÍra compromete-se a

destinar no m.!nimo'S% (cinco por c.ento)Odo horário de sua program!.

ç1!lo diária para i"I tran:smissao de servIço noticios!?

Quanto à programaç~o educacional, a 'Emissora compromete-
se a destinar gratuitamente, às autoridades ou e quem vezes
fizerem, para a lrradlaç1.to de seuS pragrama~', educ!:lcianals assim

distr1bouJ,'dOS;

_ 30 (trinta) minutos de saQurida'" a s~xta-feira,no hor<'irl0
que lhes Bpl'OVer, dentro do periodo de funcionamento da

EmBsorllj e

_ 75 (setenta e cinco) minutos, nas mesmas condir;llCs DOS

s'bedos e domingos o

o Quanto ã. programação ;;\0 v1v~e d1sp!!

aerem os Podft~R Públicos Concedentes.
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Dest3 forma, Senhor Mini:;;;<tro,' promete
Rl\DIO PAFANA1BA LTDA r CQSQ seja a escolhid\1 para a execução

do SerViço de radiodifusão Televisão G~raçãD proposto no Edital

nÇ> 249/813, a produzir uma' prograrnaçi;o dinâmic<l e moderna

têcni~ü de ~adi.orllfusão, onde a nota dominante serã- a f~nalid~.
de educativa e cultural do serviço.

0(,,- JC';".:> DA RQ~ll:. RIOEIf'.O DI,,;> - 1-01' ~7.500 (nCivent;:, C: sntc. mil c quinh~nti>s) (~

(.1~ nu ..:~f(.r l ••{,,1 ti.' Cr$ S7·.SGtI.{)(J (noVl'FJt>l c· ~C't~ ~Iil. qu(rlhf."1tO~' frulCirç:í.

Itumblara, 2l de outubro do 1. 988
• 'ai. ,~ ', ...."ll' '. :.) ;.... , L'",

DEMONSTRACA.O DE RECURSOS T:eCNrCO~

MAIA ALICE ROIUZ tAxAM.

.......---~C--é""~_-c, .

FEPJUlJlOO c:l'J.tAM

TASSO JDS~ D~ C1MPA

jfr.,...;',.ceo. < --------1 - TRANSMISSOR PR1NCIPAL

1.1 - F'A.brlC<lnte: LYZ - ELECTRONIC LTDA

1. 2 - 'l'ipO .e/ou modelo; AV - 2KW - V

2 - TR1\I'~SMISSOR AUxILIAR

2.1 - Fabrícante: ••

2.2 - Tipo e/o\) modelo:

3 - SISTEMA IRRADIANTE

3.1 - Fabricante: Ln - ELEC'l'Rmác L~DA

3.2 - Tipo ~/ou modelo: 511D-2-04-XX

Itumbiar<l, 21 de outlJhro de 1.988.

~'f:L.Á.:"",-";'''/~t:~.,
KAU~s TADEU C'.MAPA

IA (EUA C~aARA

./: .t:d'/4/.. ~=~
~oAo DA ROCHA ftlfl~II\O DIAS /' '/., .

rt:ltllI Il,:, J.lllM~l~;) I'l[, cc.r:1nA10 S[llIflL fiE

TLI fVI~,l\t1 JlJlltMC,LI[fl,f\ DE J\P:I\GUf\INf\ LTLlfl

Por este Inlltr.uroonto pal"tl.c:ulbr, HJl.RIA AUC~Z C~~RA.

brallC'lr~. ca~adõl, 1!!~res5rla, re$ldcnt1!! e don,lclI lad.. a Rua 2 n~' 320·centro

Golilnla-GCl., C,1Ift. ldcnt. n~ 147.215-SSP~Go. CPF' nO; 002694921;00, TASSO JOSt:· DA C,!

MM, br:lsllelr". CliS,ô1do, empeário, residt'nte c domicil1ado <l flua 125 n~ 9~ -Sctcr

S"r1 erll Coi itn i OI, C_rt. ldent. n~ 19.687-SSP-Go, CPF n':, 002695221/15, FERNMDO C~J1Ç..Rt.,

btLl!oile:iro, cauda. cl",prcs5rl0, residente: c darnicillüdo li Ru" 1& n~ B4 - centro e;n

Goliinl"-Go., CMt. ·Id~nt. n'! 53.3?4·SSP-Go., cPl:' n~ 00S102031/91, HAitCOS TADEU C~/"~

P.A, brMilclro. c:l~Cldo. cmprt'i!>.iric. rc~ldNtc c t!o:lllcililldo:l Rua 87 l'\~ 21 - Sl:!tOr

Sa.;t, ~'~I GoiBni.,-G:a .• C<'lrr',Jdcnt. n~ 93.253-SSI'·Cq., CPF n~ OD/;lj1.9J2J/JS. ,v,RJA Cf.

tIA ch.'1i\~A. brilsilciro'l, CLl5.odo'l, (!,apr(!siirl.'l" rcsid('lltc [! donidliõd;:: <l fl,u~ 2 1"1':'31(,

centro, G?i5ni.l-Cio., cart. id~ ,to n~ 7.509.592-::'51"-(,(1, l,PF n':' {J0291.i2S01/8z c JDl..rl

.OA F,aCHA RIBEIRO DIAS, Lr03silciro, casildo, emprl!sáriD. resid.::ntl' c do:;;iclliaJo

Rua 12~-A n~ 9; - :>L'tor Sul, C'r:l G.:>l ãn 1.:I-Go. car t, i dcnt. ri': SI,. 072-SSP-G.,. crr nO: ..

oCn6189j-91 cor,stituw ti sociedCld::: p~r co li! GC' rcspom.ab1lidada. sob ~ d~nor.inilç5o

d.:o TElfV1S;'O Al'HN~~UtRl\ [)[ AMCiUATNA LiDA. ,CO"' contr,;lo socl<'ll urquivado nil Jlmttl 

·.C'~lOrci:l1 de> Est3d,) rJ~, ~of5~, sob o llo;'·S2.2.0IinO;;.o, em se~~5o de 11 d~ ~ctc!!",!'rc. 

.I;: 1930, resolv['u. po~ e~t~ illstrUr.li:'nto pôrticulilr, illterar o· referido contrato ,s2

:1,,)1, lia 5l!'~L!lnh.· cl.iL!~IJ!a:

;:LAUSlJLf, QUARTI\ - O Q;)pi t<:al S::cltl\ serZ .,lLerildo de Cr$ •••

i.50 0 •000·,oo (1i1J'" "lilh~o ~ qvjl1hcf)to~ rlil cruzeiros) p:"r{J CrS 15.000.GO[\,9o.{qwiroze

:dltlõ,;>~. de cruz~iro5), divididos ('~l 15.1100:00á(ql:in2c l1',ilhôci» d~ cot:l5 de Cr$ I,C'::

i.1I.;'1 cruzei r,») cada ur:tl, nssir.'l di~tribuida entre os s,ócios:

OL~ HfI!;,IA ALlC[ ROfl,IZ CN·jJ\F\A - COl'l 7.070.00':1 (~ct~ milhê,s"e ~c:tcnt() mill'c.otas r,')

• v .. lor tct.~I. 01 ... Cr$ ]'.070;000,00 (sete o.j 1IlÕCS e'5ct"entll mi 1 cruzelroo;);

02.- Tfo.SSÓ JOS~ CA C~AR.A - CO"I 3.)27.aoo ú'rt;l; r.'i lhÕt<S, trezentos c vintt c sett 

rlll) cot"" no v.. lor total dc~ Cr$ 3.32},.OOu,(I0 (t,rê~ mi IhÕf:s. trE'lento~ l'! vinte

e ~ete r.li 1 cru;zei 1'0$);

D3.- ft:R'tU.rWO CA·tr~'\A ,.. CCom 1.870.000(hurll milhiio, oitóc'l!ntos e seteMll 1:11 J) cottiS r.o

...... lor tot.,l de- Cr$ 1.870.000.00 (Hum J:lilh:io •.DitCiCl'!:nto~ I" sE.ctr.:nta mi~ cn'7€1.

rosl;

04.- tt~".C05 iAD[U Ci\....,AR,\ - cC.lI 1.8S0.GOll (hu;T\ I,ilhãc, oitoccnto!. oi':! dnqu~iltol rnil)e

t;:l5 110 v."llor tntnl de CrS I.?<;O.OOQ,OO (11"'" "lilhiio, oitoce.,to~ u cir'~uer.'t<l ...,7
I;ns~l'í rolo;;

9$.- ",'RII\ CeLlA CfI!lAM - COl"" 785.50C (S(;lCCCI11os c oiteot~ e cinco rr,il. e quinh'm·

.... ) coti:'lS nl) v~lor totlll d(' CrS 785.500,00 (~ctt't.l:ntOS e oltcnto c cinco I"',il

Qclil~h('nlos crul'úiros);

SEGUNDA AL TERI\CltO DO CONTRAiO SOCIAL

Por este instrumento particular, MARIA ALICE Ràfm"'""C~
HARA. brasileira, eas~da, t:mpresti.ria, residente e domiciliada à A...
"8" nO S;JO _ Setor Oeste em Goiânia-GO. Carteira de Identidade n!:'

147.215 _ SSP-GO, CPF n~ OO:? .694 .921/00 i TASSO JDSÉ DA CÂMARA, bra

sileiro, casEdo, empr~sário, residcntê c domiciliado a Rua 125 nº94
Setor Sul ,em GoUnia.GO, Cõlrteirõl de Identidade ntl 19.687 - SSP-GO,

CPF n~ 002.695.221/15; FERNANDO CT\HARA. bradlciro, casado, cmpres!
rio. residente· domiciliatio a Rua 16 nOS4 - Centro. GoHlOia - CO,

Cartl:!i ra de 1dentidade nO 53.324 - SSP_GO, e CPF n2 OD5. 102.031/91 ;

MARCOS TAOEU·CAMARA. brasileiro,' ca5ado. empre.sohio, residente e d,2.
.telliado 9 Rua 7_58 1'1233 _ Setor Bueno em Goiênia_GO. Carteira de

Identidade n Q 99.2S3 -'SSP-GO, e CPF fl9 004.469.121115; HIlRI/l CélIA

CAMARA. brasIleira. casada, empresár ia, residente·"; domid li ada a

Rua 2 n1232D _ Centro, CoUnla-CO. CrJrt~.irll de IdentldiJde oº 7509592

SSp-CO. CPF' n" 002.942.501'<82 e J01i:o OA ROCHA RIBEIRO DIAS, iJrasi

oleiro, cRsado, empresário, residente e domir:iliado a Rua 128_A nU

92, Setor Sul em Go.Unia-GO, Carteira de Identidade nt! ,54..072 - SSP

GO, 'cpr n2 002.761.891_9i.'constituem à $oc!edadé p"or c'ota de res

ponsabllidade, sob D deno·mln·açio de TELEVIS1\O ANHANGUERA DE ARACUAi

NA lTDA. ; com contrato social arquiVado na Juntõl ComerciBl'do E~t2

do' de GoUs. ~ob o n'l 52.2,0027025.0, em sessllo de 11 de setembro de

1980. resoheu, por este instrumento particular, alterar o ref~rido

Contrato Sodal. na seguinte cláusula:

~~~ O Cgplt.l soeJd 'u' c:orwertido em
Crllz.do~, conforme o Oecr~to~Ld nO 2.283 de 27/021$6
e Portlru· M.C._D~nlel nV DG de 1L1/0ll/80:;, publ1el'lda
no OUrJb OrJ.cl.l da Unao dli! 16/04/8[;. tren$roIltlado

de crS1So.OOO.ooo,OO (qulnll1 ml1hões. O~ Cruzeiro!:') pau
CzS1S.000,OO (Quinze ml1 cruZ~dos} e nlll'udo PUlI

C'S5,O.IJOD,OO (cJnqut'nte rnJl cruadod COI':'! .uml~nto pro
e-...dJdo no vaJor oe CZ$)~·.ÓQD,OO {~ilntR e dnco mtl
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cruzDdo:.;) dividido em ~D.OOO C'ota~,. cujo valor que

era de rrs,l,nO (hum Ctu7firO) pass~ rtlPl o VJl)O! ele

CzSl,OC O,um t'rulodo) ctlca um~.

§§ P:rlmc1ro: O DumE'nto do C::Jp~tflJ pr[lct'[jjdN~lnte

gul1zBdo nesta deU. 20/0S/8", em moeda corrente do
Plh e distribuídCl ~ntre O! ~ócl(ls nD propot,~o de

suas cotf!s da Aeg\1!nte formo:

ficada'$ .

AS demais cláusulas do contrato primitIvo ficam. r,'ltl.

1.124.ÔOO;OO

MARIA ALICE RDRII CAMAR!1

.TASSO JOS~ DA CAMARA

FERNANDO CAMARA

MARCOS TADEU CAMARA 138.589

IolARIA CELIA CAMARA 53.897

JOAO DA ROCHA RIBEIRO DIAS~

TOTAl. ••••••••••••••• ·1.124.000

E, por estarem assim justos e combinados 1'!.asir.ar.1 a
presentes em três (3~ vias de igual .... alor e teor-,juntarnsnte ccn
duas (2) testemunhas.

Vinte e Quatro Mil) cotas, no valor de Cz1i ••

'.00 (Húm Cruzado) -:·~d.l uma,<Is~jm dt~t'ribuj_

dos entre 05 sacios:

2~.560,OO

11.090,00
1;.235,00

6.170,00

2.620,00

~!!Q

50.000,00

VALOR EM C7S

2).560

11.090
6.2);

6.170
2.620

~

50.000

W\Rltl ALICE ROOIZ Cfa.tARA

TASSO .lOs!' DA CAMARA

fERfWUO CAMARA

folARCOS TAD€U CAf<1ARA

WiRIA crlIA CAMARA

,X)JI;o DA ROCHA RIBE.IRO DIAS

TOTAL ••••••••••• 0"0 •••• :

As demais ciáusuIo:; do contrato·primilivo f!c6m rati-

Goíi3nla, 3D de abr 11 de 1Sl87.

Assinatura comerc!<3l por quem de dird te.

iELEYISr.O J\HHl\tlGUEfH\ DE f\RAG\Jl\frU\ LTOf\.

mauti. CLho. í2&ti~ Cõmalb
MARIA ALICE RORIZ CJUfARA

.~-

~~/
-<tÉRNAtmO CAHARA

~~c::~<~.,RCÕS 'tAOEU eAMARA

Diretor pres~dentc

MARIA éÚ.1A CÂMARA

Diretora Supe"""''''''ndente

GoHmls,. 2] de maio de 1966.

d~A<
V' TÁSSO JDSt DA CAMARfl

$/,.,<"""",
:ÉLIA CAMARA

(lhrj 12.-.\11 COro""-CI
.:;LlCE RORIZ CA.MARA

~
;)

TADEU CÂMARA

r Presidente

10 CAMARA

E, por estó:lrem assim justos e combinBdos assinlm 8.

~ em três (3)" \lias de igual ...alor e teor, Juntamente com

) testemunhas.

- - ---/ - . //" - /-
3_"rrr-~x;~/:~/;.'.4.--
-, ••. RAFAEl l'fi~lH'

..

C.G.C. ntl 02.856.99510001-12

QUARTA Al;ERI\CllO' DO CONTRATO SOCIAL

C.G.C. og 02.856.995/0001-12

TERCEIRA ALTERflCAO DO COIHRr.l'O SOCIAl

Por este instrumento particular, MARIA ALICE

RORIZ CAHARA, bra~ilcira, casElda, empresária, resIdente e dOmic!

lhda à Av. B. n2 8)0 - Set.or Oeste em Goiânia-Co., Carteira de

Identidade n" 147.215 - SSP~GO., CPF nQ 002.6906.921/00;TASSO JOSE

DA,CM1ARA, brasileiro, ·ca.sado, empresário, residente c domicili~

do 8 Rua 125 n~ 94 - Setor Sul em Coiânia-Go., Carteira de Id~nt.!.

dlólde ng 19.687 - SSP-G~, CPF 0.2 002.695.221/15; FERNANDO CAMARA.
brasIleIro, easedo J crnpres6rio. re!:idente domicili3.dO :l,Rua 16 ng

BiJ _ Centro, GolJni-a-Go, Carteira de,Identida.de n"ll 53.3.24-SSP-Go.

e CPF 02 005.101..031/91: MARCOS TADEU CAMARA. brasilei:ro, ciJ,:;ado,
empresário. residente e dorniciliadc a Rua T-53 nQ .33 -Setor [lueno

em Goiânin-Go, Carteira de Identidade nº 99.25:;; - SSP-Go,e CPF fio:!

004.469.121/15; MARIA CELIA CAMARA, brasileira, t:l3.sada,cmpre~riri'J,

residente' e domiciliado. a Rua 2, oQ ,320 - Cfo!ntro. GoHini:l-Go, CôE

teira de Identidade n2 7509592 SSP-Go. CPF n Q 002.942.501/82 €:

JOn.O ,DA ROCHA RIBEIRO DIAS, brúzi1eiro, casado, e.mpresár~o, resi.
dente e domiciliado a Rua 128_A, n~, 91 :. Setor. Sul em Goiània-Go,

Carteira de ~dentidade nro! 54.072 - SSP-Go. ·CPF n,!:! 002.761.891-91,

c:on~tituem o. sociedade- par cota de re.spon.sabilicla.de f sob;] denE.
m'inação de TELEVISAO ANtrANGUEl1il'D~ AAflGUA!NA LTOA .• cõrn contrato

social arquivado na Junta' ComercIal do Estado de ,Goiás, sob o .n'l

52.2,0027025.0, em sessão de, 11 ·de: setembro de 1980,re5olveu, pa,;.

este ,instrumento particul<JI', alterar o referido Contrato Socinl •

na :;eguinte cU.lJsula:
CLAUSULA QUARTA:O C3p1t~,~ ::lociaI será alteri!
do de Cz$ 50.000,00 '(cinq-iJ'~~,.Mil Cru7.ados),

para Cz$ 1.124.000 wOU (Hum Mi1h'ã'õ';·~-ceJ!.~.o .!:!'

VInte e Quatro Mil cruzados) I sendo Ci':$ •...•

11"7!J8~77 (Om:e 'MiL Sl2tecentos e Oitenta e

Olto Cruzados c Setenta c Sete centayo::;)orü;L!
dos da coner;Jo monetária e Cz$ 1.062.211~,23

(Hum MllhJ!lo, Sl!$~enta e Doi:, Mil, Ouzcnto~ c
Onze Cruzados e Vinte e Tres Centavos), refl:

rentes a lucro suspenso do exercício de 1986,

dividido em 1.124.000 (Hum Ml1h~o c Cento e

Por este instrumento particular, !:Iaria Al1ce Roriz C::imara, brasilel
~a', casada. empresár1a~ residente -;; do;i-~iÚ:ada ·àAv-:- -S -nl<- 630 _ S~_

tor Oeste, em Co1&nia-GO, Carteira de Identidade n!:.l 1!l7,.215 - SSP-GD

CPf n9 002.694.921/00j TassO' José da Câmara , brasileiro', casado,

empresário, resjde~te e domiciliado à Rua 125 n!:! 9~ - ·Setor Sul em

Garanta-CO, Carteira de Identidade n2 19.687 _ SSP~GO. CPF nO

002.69.5.221/15; Fernando C~mar:l, brasileiro, cos.ndo, empresário, ro!:.
sidente e domiciliado à Rua 16 nt!. r4 _ Centro, Goiânia-GO, C,arteira

de Identidade nº .53.324 - SSP-"GO c CPf ns! 005.102.031/91 i ..Mal:C.O.S.

"Tadeu Câmara, brasilelro, casado, empresário,. residente e domiei-
Úado 'õ Rua f-58 nQ 33 - Setor Bueno em G~llânia-GO, C<lrteira de

Identidade nQ 99.253 - SSP-GO. CPf nl:! OO/j.1l69~121/15: l:1Dr,i~J..a

f!rI1ar3, .brasileira, casada, empresária, residente e domiciliada ~

Rua 2, oI;! 320 - Centro. Golãniü-GO, Carteira de Identidade nt! ••••
7 •.509.592 - SSP-GO, CPF n" 002.942.501/87. e, JD~D da Rocha R~belro

Dios, brasIleiro, ,casado, .empresário, residc·nte c domiciliado ~ Rua
·128-/\ nl<! ,92 - Setor sul em Goiânia-GO, Carteira de Ide'1tidaoe nO

54.072 - SSP-GO. CPF .o!:! 002.761.891191, const1~~em n soc!edade por

cotl3. de responsabilidade, sob a denominaç1fo de TELEVIS7iO AtmANGUERJ\

DE ARAGUAfNA LTDA., com eon.trato socitl1· arquivado na Junta Comer_

-elal do Estado de Goiás, sob o nQ .52.!!,0027D25.0, em' sessão de 11

de setembro de 1980, resolveu, por este instrumento particular, al
-tt!:rar o referido Contrato Social, de acordo com as seguintes cláus.!:!.
las:

Cláusula~: Re:tirn-M da sociedade, ,pagos l':: satisfeitos t.2,

dos seus haveres e Interesses, pelo presente instrumento, O ~6e.1o:

Jol':l:o da Rocha RibeIro Dias. que possui inteirarnp-nte integTalhadas
na socIédade 7.'06 'sete mU, trezentas e. seis) cotas no vtllor de

Cz$1,OO (hum cruzada) çada uma 'num total tle CZ$7.}?(';~CO. (sete mU,

trezentos e seis cruzados) que· cede e transfere ü Maria AlIce Rorb:
tOmara.

~ segunda: . Em decorrt!nc:1a da presente 8lteFaç:l~. rIca modi·

rl.ça.da a Clfusula Quarta do Contra:o SOeJZll, o......... "'<:nr~ li· ter ;'I; SI
gu!nte 'rcdnr;~Q:

CLAUSULA QUAnTA: O capital soC!B~eF' !,l'~cidO'~SC~$
~O,OO (hum mllh:lo, eent.o e vlnt.e e quatro rnil cruz]!

dos) .. ·para Cz$6.906.000,DO (seis milh~es, novecentos e sei!:>
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mil cruzado&), sendo ciS3;795.B39,50 (três milh1:les,sctece.0.

tos e noventB e clncl"J mil, of(ocenlos e trInta e nove cr~

zedos e citlQucnta centavos) oriundas da correclio moneUrla

e Cz$1.986.16D,50 (hum milhão, novecentos c' oitenta e seIs

mil) cento e seOssenta cruzados c cinquenla centavQ~) refe

rentes R lucro suspenso do exercido de 1987. d!vidi-do em
6.906.000 (seis milhões, novecents!i e seis mil) ~otD::: no

valor de Cz$1,OO (hum cruzado) cl'ldr; uma, as.slm distribul

das entre os sócios:

HARrÀ ALICE RORIZ FÃ"""A q~,'If(>3.299.689
TI\SSO JÔSÉ DA CÂMARA 2l,/f1" 1.531.750

FERNANDO CÂl'IARA ,/..?d~ tIo 861.178

MARCOS TADEU CÂHARA )11H r;" 851.509

MARIA C~LlA CÂMARA ,!;2-t/1fJ 361.874

3.299.689 1 00

1..531.750,00

861.178,00

851.509,00

)61.8711,00

-., dtlull cUululll do coMuto prIMitivo 1"1cam nlif'lcadu.

r f por •• tarlllJ luJm Ju.. to. I comb.1n.Oos Iss.inam ~ pTl!$~nte

tr:h (0') vias d. Igual ~.lor , teor, juntamente com duu (02)
t.,ltfllunh••.

TOTAL' •••••••••••• : •••• ,••• : 6.906.000 6.906.000.00

As demais cUusull1s do contrato prlmi t"ho ficam rati fica-

das.'

t. por e,-hrem ns1m justos. cambSn.dos •• s1nllll • "UU!!
t ••'" t1'.$ :(0) y,h~ de 19u.l Yllor I tror," Juntlll'ltnte CO" dUllS (02)

teshlnurihas.

, ,
--fJ-/Ix<':-Cfcu4, .

folARI C~LlP. CAMARA

TElEVISM ANHANCUERA DE IlRAcuAlNA LTDA.

C.G.C. n" 02.65-6.99.5/0001"-12

ALTERACAo DO CONTRATD SOCIAL

1.1 - fabricante: Telavo _ InWstr,Ífl. e Cemérc!o dê Equipamentos p~ra

TelecorrunicaçOes. Ltda.

1.2 _ tipo e/ou IIlOdelo: RTIJ_l~_A

2.1 - fabr!cantl!: Te!a!,o - Indústria e COOlércIo de Equ1pamento~ p·'ira

T~leca'lU"liCl!ç~~ Ltria.

2.2 - tipo e/oo JlOdelo: RTV-250-A·

3 - .~IS'rElolA IRAADIANTE

'.1 :.. fabricante: ENTEG - EnQI de T~lecOOUllcaçee~·betr&licil de

Galãs Ltd<l.

'.2 - tipo e/ou trOdelo: "li: DOC-S

Aragudna-GO, fJ de outubro de 1988.

//~-J~~..~~~:rl Presidente

Conside-rando o interesse nacionU e a finalidade er:lLJcati

VI e cult~ral dos serviços de radiOdifus1!e, B EmissoUo. caso venha

deter e outo:rgã pau o se~viÇj:o de radiodi f'usa:o de sons e imagens (TV)
na cidade de IttMl:llIU"a-ID • c:ompromete~se 8 elaborar SelJs programas

inFormativos, E'ducar::ionais e ao vivo, bem como l'I. PUblicidade co-

mercial e o serviço noticioso, de forma ü contribuir para o desen~

vali/imanto da Nação, :ltrnvés do aperfeiçoamento integral do homem
brasileiro, observando entre nutres, as seguintes critérios:

Por este instrumente particular, Maria AUce Rorlz Ca.ara, bras!

leIra, casada J empresária, resIdeL'lte e domiciliada 111 Av. B ngS30

Setor Ocste em GolAnie_GO, Carteira de ldentldàde nQ 1.47. 21S-SSPI

Gct., cpr ng 002.69,lj.921-ÔO; Tasso .)os~ da Cêlllara, brtlsileiro; ca

SIdo, empresário, residente e domlcil1ado li Ruo 12S nO ~4 - Se

tor Sul em GoUnIa-GO, Carteira de Identidade n2 19.667- SSP/GO,

CPF nO 002.65'5.221-1.5; Fernando CllIIRrR. brasileiro, 'cRsado, em

pres4rio, residente e domIciliado. Rue 16 oS! 84. - centro, Goilnia

GO, Carteira de Identidade tiS! ,53.32-4-SSf:'/GO e CPFn" OOS.102.031191 õ

,arcos tadeu C4mar., brasileiro, casado, empresário, resldenti7 e

domiciliado ti Rua l-Se nQ " - SetDr 8Uf!'10 elll Goiânia-GO, Carte,!
ra de Identidade nS! 99.253-SSP/GO, CPF /1g OOil.I<69.121-15 e Ha:tla
C~ll. C~lllara, bI'~sileira, Cll!sada, ~mpresária, residente e domici

l1ada li Rua 2 n" )20 - Centro, Goitl~1c.-GO, C8Hefra de Identida".:

de oS! 7.509.592-SspiGO, cpr 02 00:2.942.501~82, constHuem B so

ciedade por cota de responsabilidade, sob 8 ·denominaç~o de Tel~

vlslo Anhanguera de AraguaJ:na Ltdn., com cont:rato t>ociBl Grquiv.,!

do na.Junta Comercial do Estado de GoUti, sob o nC52.2,0027D25.O,

em sess!lCl de 11 de setembro de '960, resolveu, por este instru_

mento particular, alter::lr a Cláu!:ula CUl)rt~ do referido Contrato
Social, que passará a ter a seguinte redaçtio:

PROCRAHAÇ~O

Os .baixo-usinados, dirigentes legalmente

pela . Televis'lo Ar'ilal'9JCra de Ara!;U8Ina Ltda.. r:om sede n8

Araguaína ,EstJldo de Goib, rjeclaram Que:

;respons~veis

cidade de

CLAuSULA~: O capital social será alterado de Cz$6.906.00'J,OO

(seis milhOes, novecentos e seis mil cruzados) para CzS21.000.000,OO

(vinte e Ult'. milhões de cruz1'ldosJ em moeda corrente do País em

'0/04/89. dividido em 21.000.000 (vinte e um rnilhi:ie$) rje cotas

no valor de Cz$1,OO (hum cruzado) cada uma, assim dIstribuidas
entre os sócios:

NOME

MARIA AL!CE RORIZ CAMARA

TASSO JOSÉ DA CAMARA

FERNANDO C~M.tlRA

MARCOS TADEU CAI-lARA

MARIA CÉLIA CIl.MARA

TOtAL .•••••••••••••••••••..••••• ;

~

10.0:33.800

4.657.600

2.618.700

2.589.300

1.100.400

21.000.000

VALOR EM CZ$,

10.033.800,00

4.657.800,00

2.618.700,00

2.589.)00,00

1.100.400,00

21.000.000,00

3) - prefer~ncia a temas, autores e lntérpretc:,s nacionais,.

a fim de inccntivar a criutividade do homem brasllei:,

ro e" o desenvolvimento d_3S empresas produtoras naciQ

nais, com a conscquente ampliação dci"mercado de tra

balho ligndo n todas as atividades artísticas;

b) _ respeito às diferenciações regionais da cultura bra
~U_ei1'a, procurando relacioná-las em seu próprio co.!.!.

texto;

c) _ lIJanutenção de elevado sentido ético. moral, cívico e

patriótico; e

d) _ fidedlgnid<1de da fonte de informação do fatn antes

da ell1Issão da notícia e observância, na publicidade,
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de normas ~ticas indispensáveis à proteçiIo do púlJli
co e do consumidor.

~ A programaç~o da emissora deverá atender ~s estipulações
do Regulamento dos Serviços de Radiodifusi!lO, assim como dos artigos

11 e 16, §§ 12 e 21;< do Decreta-lei n!2 236. de 26 de fe(Je~eito de

1967; Portaria MEC//olC 568. de 21 de outubro de 1980 e Portaria Me

n" 55 de 2~ de janeiro dE' 1974, modificada pela Portaria Me nQ52/

82. de 24 de m<lrço de 1962.

entre si ficar j'.Jl1tos c combinndo's constituir uma soci.edad~ por cuot.1.!

de RespomJabilidad13 Limitada a qual se rsger5 pcla.s cl<lu:lul<lD c condi
çõe~ sF!S:..tinte!l.~

CLflUSUlA 111

A. S~I::'iBdede teré n R.'l.Zâ'o Social dI'! 8!1RR~ "" MJDRADE l TDIt, Cl!j3 sede'

sero na Ruo. PI!Ianaiba n12 65-Centro em ItumtJiarn-Estado d'=! GOi~5~

Cl.4U5lJlA 21

A Sociedade será por quotas de ResponsabilIdade Limitada. na forma da

Lei.

CLl''iUSULA 311

A Entidade obriga-5e:

Quanto à publicidade corner~ial

a) - a limitá-la a um máximo de 25% (vinte e cinco

cen.to) da programação diária; e
por

A SocIedade ter~ pO['. objetivo <'I execução de sll!rviços de Radiodifusão'

de Sons e Imagens (Til)', g~rando I:: RetraMmitindo noticiário gernl l'l I

de .interessas públicos, program<'.5 educativos t:I cUltur~ie, conferêncii.'l~

anuncias comerciais. I'! tudo mais quanto for permitido pt!lo rogul<3mcn

to dos ~€rviços dt! fladiodirusão e televisão ao Qual dsclara se subme
ter, inclusive .w potltorioroi!l O!Il tcrações.

CU't'USULP. 4U

b) - a conservar em seus arquivos, por prazo de 60 (sr:~

senta) dias, devidamente· autenticado; pelo respond

vel, os textos de toda a programação ir.adi«d., dIs

criminados por dia, haI'.&s c minutos, . para serem cõn

sultndo!'> pelo Orgão Fiscalizador, Quando neceS$tirio:

, Quanto ao serviço~, a 'Emissora cf'mprometl!!-se a
destinar no mlnimo S% (cinco por cento) do horário de sua programil

Ção diária para a transmissão de serviço noticioso. -

Quanto à prOotAma9;ão educacional, a Em!ssor<l comprometc
se a destinar gratuitamente, à~ autoridades ou a quem suas vezes'

fize!'e.m, para a irradiação de seus programas educac:lonnis assim
distribui dos :

- ,30 (trinta) minutos de segunda a s(;::<ta-feira,no horário

que lhes aprover, dentro do pedado de funcionamento da
Emissora; c

- 75 (setenta e cinco) minutos, nas mesmas condições í'lQ~

sábados e domingos.

Quanto. à programação ~.Y.!Y..Q.. o Que dispuserem 05 Poderes
Público$ concedentes_

Desta forma, Senhor Ministro, promete a TV Anhanguera de Ara

~ína Uda, caso seja a escolhida pa.ra a execução do zerviço de ra.=

diodifu5~O pro~osto no Edital nl<! 249/88 , a produzir uma programa
çlo dinâmica: e moderna em técnica de radiodifusão, onde a nota dQ

J1inante será a finalidade educativa e cultural da serviço.

Aragualna_GO, . 13 d~ outubro de 1988.

~
~ç~~,-

Ir..05m~ ~a
. DiretOr Presidente

~f~~,,~~
Maria CeIfa climara

·c.~retora Superintendente

f,OfHRI'.TO 0\: 5rJCIEDÀ?'E P(lH (,'lGT"5~ DE RESP.oN5F1S1L'i.''t}f',~ j

lIfl'JTI\DII. ([~-\ ".~''':~

L"'"rnER OORO<5 DE 'NORAOE, 8rasil.~,.t~Q'J~
agropocutlrisl;a, inscrito no ClC sob e nO OD2 •.9S2.64~CCd!Jla de'

IcfJ:mtldilóe nli 1.070.077, 8:>:pedida pela DESP, rilho d8' Adoniro ~lartlnlJ

de An~radtl e Ernõl~tina Borges de Andrade, nasr:i'do aos 05/11./37., n"t.u- .

Dd- de rtumbiar.'3-G·o., rl'lsidsnts G domiciliodo ncsta cidado do rtumbio
ra~Go., li Rua Pi3ranaiba ni:! 65-Centro e • MJ.J~rO 9ARR.o. DE" '11-!DRI\DE:,8rasi·

1<'.11'0, solt.eiro, Adminbtrodor, ~ort. ele nJ;l 415.0a1.301~2S, e cedula

de Identidade n~ 1.139• .3~9- expedida pcl<l SSP-Go, filho de L,]m~nir;r I

SorgEls dE' tlncradEl 9 Ma'r~lda 8arra da AndradD, ni.lscido 0305 01/02/67. na
tural de Itumbiara-Go •• ri,sid'F3nt", e domiciliado nest2 cidade de Itum-

bior<:r-Go., 5 ~ua P3rt!n.!liba no;! 65~Contro, e! r-:r\RILDf\ EJlIRR.1 DE .'\NDH,1DE,'

13rasiluira , casada, comerciante. port~ CEld.Idelltid<Jda n~ 10'.698, IHtpe
dida peli] 55P-GO., l'l CPF. OOí!.952.64J.-87, Filha de Rubens I];]rri'l~de Go

doy e HDydêe Machado Sorról, nascído .nos 05/0-5/46, notuNl de Bolo 110=

rlzonte-r1G., nE'ste ato rE:!prt?sentaáa pelo seu bastante procuf'ador "Múél

o 8nr:;,ra de Ilndrnde, <tcima qualiFicado, c;:'IlForme ínstrurrl:'nto df' procura

çD"o públir.:n, lovr<ldo pdo Cartório do )(;1 t,;loclionato, foi:::! 59 livro 05

de Itum,biara-Go, todos residentes e domiciliados nblsbl cidade de Itum

biiira-r.o., na Rua P"ranalb"l np 6'3-Cnntro I"l;Isoll1er<'m dF! cõmum acordo -;

A SDcied:3do tl com.tituida pat':,- vigência por prazo IndeterminAdQ nunt:1'I

inferiOr a 20 (Vinte) anos B suas atividados terso inicio D'p<:lrth de'

15 de Outubro dn l.'.ma. Se neeess"~io l3 Sua diSSOlução, 'Ser~o OC'lOrV;3

dQs os dIspositivos da legislação porminenta li mntóri<l. -

ClAUSULA 5111

A So~iE!dQd8 se cC'~p.omet[!, pOr seus sócJ,os, a não efetuar qualouer":iif.....

t:J:'i'!.ção Mst~ contrato soci:l, sem ;u~ t:nhtl para i~'srJ plena e lerirb~
mente autorl.za.drJ ~elo5 org;Jos do Ml.nl.stsrio das Comunicar;õo.!J prIHrf.'\.~~
mente. -....::;..

cl6USUlP. 611

~. QUDh. r.prDallfntl'lt1va~ do Capl tal !loeial, .'" .UI, t.otal i'j;~--- -.;t.~.
cario•••mpr., I Bl'A&ihlro8 nlltol•••ão 1n.l.1DnévIl1l I im:auc nAV!
ia, diratfl tlu indiflltll",cntfl, ,. D!ltranÇllliros _ PVlUlOrll'I Jurldj 111.

ClIfu!'>IlLtI 7'

ft SocilldZldc IHI obriQa 11 obser'//'lr, com o rilJcr qUI! SI!' impõe, lOi&. 0&

crl1loe, rE'9ulam~ntt:l5, portllrlMJ 11 qUl!lillouer dDCi~'ii9l5 ou de!lpocho Ilmtlne

do~ do Hinist.ério d3:1 ComuniCIJçÕ95 " do 8BUlI dU",âill orgãos l'IubOTdin1'J- /

,do!!., v1gf'ntl':~ e AVigir, 1 Hrfeient9t. fi hol)itllnçio rl9 Rnoiodifu\!io dO'

Sons lU ImlJ9\;1nl'l. \

ClA'USUI fi, Bt'

ti Sociedi'lde 51: compromote II 'J!t3ntcT 11m llElU quadro dg funciorh~rlO!l um

numÊiro mil"l11T10 clD doito LlI'rçoll de umprlt9aoos BrB:'lileir(}s h"lo~.. .
ClAUSULA "n

A Spci.dlldIJ neõ podor; _XlIcutllr a.r~1çDl5 ne!m dlltltr Cpnce~eõos ou per

mI.!Il'IõR~ dg Rlldiodifusiío sonora no P.!III. alúm dos llmihfl pn:vi,~t08 p!.

lA LlIgi~l.aç;o pertlnQnte.

CUII.!SlJlA lO'

O Cep1td Socid !if!r,ã-de CZ!~12.72a.DDf)·;DO(DbziA'ub.SetRcsnlo'.!I _ Vi!!.

t_ M11 Cruza.do!:}, dividido!! UI 12.720 (DoZI! Mil, Slttgcllnto~ • vinte)

quot.ll~ no v310r unitário de CzS ..l.OOO,no (Hum Mil Cruzadot.), clId.e ul!la

~ub:;cr J. tas e integralizadAs de .lleguintlJl .r,orme.: •

1'I1klO SARRA DE: ANDRtlDE" ·11.448 quotBtI no "d?r ..da CzS..ll.44B.OOO,DD (

Dnto Milhõall, Qualrot::gntos OUJlrente Oito Mil Cruzlldos), cDr-raapodonb

• .\,la pe;te quota-pMt€ 11. 90~ (Noventa) por cllnto do Capital.

lAHUNIEA BORGES DE tHJQR·'OJ:- 990 quot8l'l no valor de C:z$-B9D.DOD.DO (O.!,

tocllntos Novent., Mil Cruzados), corrtl<lpodcnto • !lua quota-parta da 7%

(s.tR) por cento do Co!lpit.el Doeial •

PlAAllDtI BARAA DE A.NDR~OE- }82 quotu no v,dor do CzS-'S2.00Ó.OO (Tn::

2.nto~ (j Oi tl2nta Dci~ Ml! Cruzerto:;). corre5,od"nte~ e. 3"" ~Trf's) por t

c.ntD do cllpit"'l !iocid.
Tot.al1zando o cllpitl'll de Cz$"'12. 72D.D~D.OO (DOZe MHhõoe, SstuCID'nto8

.. Vinte Mil. CruZ .... :.lD.!i).

§ ~1":O

.Os aoelos lntE'çr.. ~i:;:;:,m. nL:ste Dto 00 rn:led~ eor:i.nto dO pa!t;. SO~ (Ci~
cocot.) p~r L:l:.n':.D r:I':1 v~lof d3!: quuta~ !iuc~c.i~aa, -coll1protllet.ondo-s~ -

integ.·~lizl'l'f a outra metade, ou 80Ja o r!lSl3nte.' tam~Á'.. dJnhe4tfCi':
cOl'r~nt.e nl'ldrlnttl; quando ~o flJnci~n.:ím('nto da !'Iocied .;'d~. ...... f(..JtL
CLA'U~ULA 111 ; : ...,!~.

I. Gllrencia Ó1.l ~ocicdade, SU'l ~dmlnistração 11 " U."lO da···· ,'50ci~1~fi
car~~go da_Sr. MÚCTO BARRil DE Ar~ quo forá O~ individU8!

men~. ~

i ~'JCO

riciII 9Xpr~Ssl.lm~nte vedl3do D u~o da RllZio SOt:i3~ 9111 ne']o'Cio~ 'f::,tri3nhos

l!'lo.!'l f1ns ::'oci.~i~, tais como ~v,,!:s, endossos dg favor de teorcl'!iro5.E '

SCtnclt'lélnte: •

nA:usuLA 12e

A~ QUOt3s scci<d'5 não pDd€'r:io ser CE'didi:l~ a tE:rcciro:: e~tr<lnhos e 5S·

c:il?di'Jde Sr.-m o con':'entiI'll81"1l0 de,:; sócios c da autorfzar;iio pr[via do r-:in;'s

t.ét'io d3~ Comunicações, nos t02rr.los do !3stipulado ~a cl<lu~ula Quinta I ~

do present.v contrato social, l? par esse rin:, o ~;ocio retir;;snte r!evE.ra

comunicar !'oU8 rf;soluçã'o a entidadc. Em c,un1Quar l'C'vvntualidcde o .'l"ocío

TC:m~"esc~ntc terá sempre ~ preferência na Aquisição d~s quotas do so

cio reti=antc.
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, d.llca

A Sll1da do sócio, n~ o~ortunidade:s9rá cl::jeto tle llnu;ncia prévi<l do

J"Iinistério das Comunicnções ~ Que obtida. ser: arquivada a .dteuçéo

na .jUnta Comercial do ~stl!r!o de GoIás.

CL~U5L1LA D!..

O ~Ddo tltuante no gerencio. o Sr. Muno BARRA DE" .t:N,')RADr. tE'r.3 dirdlo

11 ur~ retiradi:l tlf'flsal e. titulo de Pro-Labore, dnntro dos limites c~tll'
bplecidos pela le-gJ::lnção fed..:rlll do imposto de rend~. cujo:!!: valores'

:' ...~C' lov<ldos li contl! de despBsas IIdministrat:ivi!ls.

CLft:U5IJLA 1[,11

o [.. releio .ochl concidir' COIl\ o ano cl""'l, lIo.rll'll do qual IIlrá h.

\lantlldo o Balanço Çjerêll, IlNldr: 0<'1 lucros ou prnJujzo!! verrjcAdo~, dj.

vidido. ou auporhdoll, paIol! 1I0l::ioft n. ptororçêo da el!u cepllll1 DDCi
01,

CLAUSULA 151/

A Morta, jnlerdição ou f-DlôhCia dI! oU111qu"r dO$ eócio!l n~o dill!lolvura

••ocl.adtldp 11 •• p~rllç.~o dlll aeus hevtlros .~r'; rpl to por balenço ne da
t. do uVllnlo.

CL~USutA 16'

[m OUBl~ueI' dos coso:!! pr{'vi~to5 na!! clou:lula!l 151 (Docima Quint."i lIori

ti pagD!! Dã!) hl11"dDiro~, .lIO r ..:prcflentl'lnte legal (lU ao propr-Io flÓC[O seU!;

hllveres nêl!l 5cguintv5 condiçõo:s: 2~( (Vinte ChiCO) por conto do lol.!ll

11Ipurado no pro:ro do 6D (50~sDntl!) dIats • cont"T da dflla do e~C[)r:rafllbn

to do ohBlenço 8sp9 c1ll1, D 75'; (Setlllllllt. Cinco) por Cllnto r-(Isti'!lnle! ,"f"fi
PD10';; eat 9 (Nove) prl.:"staçõot. C13 10u01 velor com vencimontos mDn5õ! .. ',

C !l'ucl?:;~lvo:;, vonCQr'\do li. prlmoir~ delBS '0 (TrintD) di~l'l... ' a:;:'p~m~~t'tf
inld-lIll. ~ •~

" -CL-'lUSUll\ 170 , ••
~~.. .' f

AotJ Cl'l..!!D5 omi!5:!1os apl1cl'l.r-!;lo-e Otl dispos! tivo!; do Ilcôrdo O arligo

29 "11"1 fine" ,da Decreto lei nO '.70S de 10 dE Janeiro de 1.919 ~ 10gL
leçeo posteriores.
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11 • D Ccntute aoda! que eu ctl.paste de 18 (OCXOHCl) claua"y,

1••• clovl!!;-u n",t. dat., pare 19 (D'lzenDva) clauaul••• a aab"r.

CLAUSULA .19.

. O. Aó!dniaeudnu da Int1~.d...rãe 8;ulla.trD!I natn, _ •
lua invEEtidura nll car:'ge aaMBnt. pod"rl acorrer .p•• haV.rD~ aidfl apr.vlI

da. pde 1'l1niBt:r!. du C~mun1.crrç;... -
C. p.r eahI' a.all11 jUl!lhl'lo • cl!l~trabd•• lIall1"•• a prl1l38nte •

aIhraçíil. contrlll:ual. tJllItUayrarlirla •• , (Trea) vi•• d. igullIl for•• ••

teDr, indo tod.~ na vha I.nllin.óu Junt:allanto ctta 2(Ouall) l:oatluilIunhe. a

qUI' 89 dSlraia clauBul.liis do efJntrst.a ante~.i.r continua Il. plane llJ.gar.

DEMONSTRAÇÃO DE RECURSOS 1'!!CNICOS

/
1.1 - fabricante: T[L.'I.vC indo com. d~ equir.l'3Il'ento"

t€'lecofllunic~,;Õp.5 LTO'.· -' pat"a
1.2 - tipo e/ou modelo:

RTV-20CC'_}\, /

2 - TRANSMISSOR AUXILIAR

tL~USULA 18_ 2.] {abTic<lfrtc:

o~ ~O~iDZ elegem o ~oro da t:omarCI!I: do~ra-[sttldO de Goiás para I

dl.rIml.r tcdat; QUf.)stcas oriunda do prl':sente cohtl'~r~tc'io

r~.e Itl te raçõA5 cOr"ltratU<liz, Stl por VI'lT'ltura existiram. -

.. E, per estarl'!m ar;si", justot Q contrõ:'lti:ldos, .lavram

t' ,ft:;:;jnam o pre5E'ntu. jn"trutl1onijo p2rticulaI' dEI Contrato ~ociõJl elt 3 (

tres)\/ias de igual teor", rorma. na pr.sc-Q'; de dUAS tE?!;telTunha~, l:iQn

• 1. VI.., arouivada na .Junt.:l ComerciI'l1 do Esiado de Goió~, paTa fins ~
de direitos.

z.Z - tipo e/ou modelo:

J - S15Tf.I!A IRRÀDIA.\I'TE

3.1 -fabric;mte: cn E:l.ETRCNIC LTOA. / ,

3.2 - tipo e/ou modelo: 511C -2- 04 _ xX /

1988

~-
(representante legal)

Itumbiara-Go •• 07 de Outubro de 1.988 (local) (data)

----'illvnd 'M rP
-MARILDA BARRA DE AflDR [li

"/Ato Rep. p/Proc",·f/

TC.51UWNHIlS: 11 M
~_!

AI,TER"'Ç~O CONTnIlTUAI D._rJn.~~'!ilA & ANPrtADf LmA )"J fi'
it-1J. ..J.~

VMUNI[R BORG[S DE. "'''DR'Or: 8t..Udn, CIlUda, .:dJ.c:., 'e.~~~-t
p.c:ui;lrl".t-, in.crlh n. ele l!IDb • nl 002.952.641-S7, • Clldula de }d•.!!
t1.dada nl I.DiO.Un·, expadl.da paI•. oesp, rUh. da Adanlro Martina:d~

Andud. a Ernut!n. Barglll d. ~ndrada, nll.!,c1da ... D5/12/n, nll tUf.!l ~ /

de Ituab.t.u ..G•• , r ••!d.nt. e dc.iciliad. n•• t .. c:idJld. d. Itu.b1.r.~

: Rua Pannl!tl. nO 65-Cantre, a "'r!CIQ 8""RA DE ANDRADE; 8r"ilo1n~1
td.ra, Ad.inbtra-dor, Part. CIC, n' oHS.OOl.J01 ...25, a CSldula d. Id~~t1d.!.
d. nD 1.1'9.J49.[xp.u1da pala SSP..C; •• , rilho d. t ••unhlr 8.:-gll. da An

drada a t'lu·J1da Bur4 da Andrad., n••cId.... 01/D2/61, naturd a. Z

~ll.biu.-G•• , r •• ldunte e d••ic:ili.d. na.h cldiJdo ds ItuiJbi • .tB":~.'

• Ru. Pannaib. nO 6S-e.ntr••• r':~,RIloot aAR~A O~ MJDRJDr1 Bu:sLdr:t,
c: ....d•• cCltl.rcilil~to, pu ·t. Cal't.ldant. 10).098- u:pedida pola S5 P-G•• ,

• CPF. 002.9S2.6~1-87, rJlh. d2 Itut;.~. S.rr!ll ds Ged.y • H.yd•• :'fechada

Barra, n.~cl"D ... rJS/iJS/46, n."uul d. Bela Hor1nnt.-!'1G. t "uh au •

l'.rr~6.lItt!d. ".ll .e" 17!l:lltant. pr~cur.d.r Pf~ci. Bar::'a do AncNc., aci••

q\JaUr!cad., cClnrlJrr~a infltrlJ.9.n~;·pr;c'~pt'jb11l:B,lavrado pala t

ca~t3rln (,11 30 TllbA11anllta, na 59 U..,r., 05 dn Itu.biHtl-G•• , .,;och••

CDPlpOmmtetl da (1rlla: B"~~~ & >1t;~tt;F.DE tTO"" lJ_tab.lucida nesta cidade d

If;:ulllbiAra..Gc.t â ~u. Parana1ba nll 65-Cantr. t dtlvld•••nh im~critB n. '

CCc.r.r. ~Db D n024.99~.212/(]OOI_0fj •• rog!.'3trntlll n6.~tl ~1'I.Juntll CO.Qr
cid r!o etllde d. Caiall ulb D nll 52.2.0011628.2. par da!lpoc:hc da 11 d.

C1l-1tubrc de 1.998, rlulIlv8rall da call1UIl'I .carda razar ••••u c.ntret••ac!

.1•• f10gulnta alt"rnç;.t • saber.' -

GOIÁS SUL COMWIICAÇOES L TDAf~~) ~
COm""TO SOCIAL ~l

F· o'10 to' .',j ...'nte 11'5t-r[JfI'ent~r1.1CUlaJ'~
JR1~ CrlRLDS DE FREITAS. brCJs1b1T'o~

dõ;"',!lJli",·J'J. e~.~·r"'':'iJ'''L'. ·,j;;~lic:il1.;Jlh) l1a
cioj;J.d,~ ,j,e p.1.0' V"ll'd·~, l,'.>t.:lC:o de! G':)l6 .. ~

DrJo +,,,:"1 N~·sid'~l'IC:l;J. I'l'l RUi} 29, 11. 24-1,
i:lp:Jf'I..<l~l>'·"to 201, pOl'tilclor d<l Cédul.J de
ld(;nthl",·j,~ n. 307.194. ~l~pE'dld<l pt:'Ll SSP
DF, e inscrit.:) TiO ·:~d,,'1t.T'o de F"':~:E)13~

r~.I.si.:a;,; ~,;, 11111L$I.':"rio da F<lzenda ~ob o
n. H'~3.~;OH.. e31-;:''i; D]LMR ELIAS DE
CARVnLlIfL :.J."-l'd.:;'~HL -,·:,t~~il'ô1. tlbdir.<1~_

cl()~lÍcl1t J,J" un cl(l<:ltJ,," de Bl'l):;;ili.i,
Dls~rlt'j f ••·.~,.::r!ll_ -'11,1·:' 1.•,,- r~',;id(~nci::; "a
G.O.S 4')4. ~H':J,~a 11. ap'lrtClMQllto 2<)7 - Anõl
Sul, ;J'Jl"i~<lI:i'Jra d.:;, C,~,jul::l ,jc icl!:!t1tid3de 11.
90Z.·j.!,ll, C)(."'·:,J;·J:l tl':'l<l ~S?·'lllJ, ~ ln~,crl+..a
no CI.lda",t,ro d" P'=Gst:ta1õ F !.:;i.C:·3S d·:;!
1'1i.nl,;t,é,·',o ti,) Fazer,;:!.;! sob o n.
06'7.121.';'·~'-6:·j; tll1h.H\ e.r.~M C-r,f.I'(' si

.Ju .• to "r..ontr.'3l.oIdo. COI\sti r.uir, !"":elMO de
{'ato CO:irdl.it.,j'::'i", '..lha "'(jC:l,:,.j~'o·-jr> por cota".
de re"tJQ'l"'''':' 1 1. i-,j';l,j.:, ll.Mi tar:l<l. qU~ ge
peg~I'L peoJ.o D,~.~r ... to roo. 3.7013. de 10 do
J<lIHnr'o ,h" 1919, • G d"""'F:1iS rlisp.)siçõos
le9'-l1~ q\H1 111(,' fo!'l:)"l aplic"v6i<;. e.

~~~~~~~~~~(~~~':: (1':: f.~:
1
~st~c l.~~~~ ~~;~~e, s:

outorga~, e ;;C'o'l'l:,:I(·';

CLÁUSULR I - É COTIstituid~ 5UO '" de1l0Mill'~do d""
GOIÁS SUL CDMU~HCAÇÕES LTDA.. 'JMil

soclcd<1l.!.", por ctJt<1S~ de r··~'splJn':d.llLl·;(.;;Ij·~ !l"'it;Jd;3~ <;;0.'1 f 01"0
~ s['de Jurld1c.os ntl cil.l'lde de I:io. 'Jc:rdc-GD .. "· e~t" na Rua
Ti\pajó:;~ 347. B<:1Jr1'o 5<;11i..o AI1'~,~rilO de Lié,bo'.:l, podõi'ndo
abrir ou fechilr fili-:ll'.i, ~UI::ur~;~a'S c e:,'Jcrii.·~riu'1 el·1 q'J.",lquE't'
p;;rte do +.orrltórlD n.1.::ioll r l. !:lOI" dclib~l';.H;:t;,.;o <:Ie -:6":1.0"> que
repreS(;;iltel~ ~ f1\a1tlrla Ijo t::<Iplt_]l :;C)t:'ldl [:! t:lprov;açao do
Poder p(rfJlu:er Concc'j<:.'TlT.'?

CLÁUSULA 1I -, fi sociedilde t€t1 pClr obJ€.'t.o õl €!xi!clJção
do<õ> sef'viços do;., r.adiodl.f'lJs~a sanar<l Ol! de

sons 8 iMa!jt.'ns. eM '--1ualqu'~r' lUCillldd<je' do t~rrit.6rl'J nacio
nal, l"lE!dl~m(.c COIlC"."3S;;io O') l-l""rM{='·~;'jO do GovE'r~o rF:.,dG:!t<tI.

ClÃU!?Ulfl 1 I 1 - Call!>tl '-')!da POI" pl'Oi.?-o de duri:fr,.~o inueté'l'-
M1.nado,. i. SDci0,J,,·,!;:o purJo;.· '>.-11" di~solvid<:i' "a

qtHllq,./E'r tl:!MpO pelo C'~1l';;C'[1lit1ento ,j'.J'i> >;6cios. Ob"'lo'l·van.-jo-·~e

qU;J:1do de ,;;ua dissolução os pr~CE'~tD5 dil te.! e<=.ppc1fica.
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CLflUSULfl XI

Ct.ÁI)~ULn XlI1

'CLFrUSULA XV

CLAUSULA XIV

CLÁUSULA XVI

CLAUSULA XX

':;ÓC (Q IRIS CfiF"LQS DE F.r;:E'lTnS, • l'.'.bQO
(,j"'z ",il.i" C'itcc':'I' t.'l~) ,j,., l:".:':'õ 1.'C)('l'.,'.",)
111'Hl t'1!l cruc;.jdl)S). l,·:'ie..al d,,; C2'lJ
lO.BOl).O('OtC'~\/·{ij-.::... '~I1.Qo:ellI,.QS :1\11
çl"lJz~oj();l; •

-.'l ç;óC!<l DILHI1 Euns DE Cfli<:'/F1LHO, ?700
<dlla!:; ~dl (? i.,d",.::er,ta;;l cot.;;~ d'"~ Cz~j 1.\.'00,00
nl'Jt<1 Mil Llu"-_A.l,-,:,j. IHlv<.~vr t,oi...ll d.:· C~S",

2~ '100 o 000.00 ,f11ü tS M1 lh<1e5 (1 !:Il!tcr;..cn to':J !'ti 1
CrlJZ;H!\)-:'); /

"""" /
CLAUSUU'l - H r;:;·~p':H,",,'JLili(j<1rj(.,' ,;iQ~·!.('.:.iQ'~ c'A;.'ootÕ'l5,

na ['orNa da l.(;'1. l"X-Yi do dLSPO<;:.lo 1'0
art. 20, in i'illP., ~o [\eCl·~-i,O n. J.-/Véi, Ci~ lO uI': J~Il!o'il'o dê>
191 '? J €I 11Mi l.ad~J A" ,l~'lpor !.t,llcio: 1..0+.. <:>!, do C&p l-~;:;l sQCJ ü 1.

CLÁUSULA' VI - f1 soe if,d.-,de ~ adML1qst.n,,j.~ por UM d~ úQu?
sócio., ,:oti~,t.a~ - o Sécio-Gel'~'n'Í.,=" _

<la cl'_101 col1p",'lc o tI~'O d'1 t1~Ii(Jr'lnaçt,c soci;:;! a
rcprcs<:Jf1[,,,,,:-:io;. <ilt.ly:3 f> jlil"''''i ....a do, hocicdada ~,-\ J(J1~o cu fOf"a
dele>.

CLÁLt~Ul.R VII - Os a~I('li~li(;tT"Õ'ldQr"s d<l soci'2dadc s-el'Jo
brõlsll·Ji.ro,-, llrit.O~; €? ,;;ua investidor", 1'10

c<lrgo <lp6-:; <I ent-i.d~d,,-' J,~,V"''' l'o:'cFln,-j':l (J'Jtorga p<lT"Ll f.'xecut<lT'
sC!'·v..i.ço dI.' fãdlDJl{U.,5u ';:Ul'l~rlt.", l'o,J""r~1 OCul"ff::'r t1epai5 de
~p"ovados pelo H:!.ni~~ê!riD cl·:ls CD(OlUTl~l:aç:õe ...

CUíUSULH VLlI - R rE!spQIl~,dbi1idad~ '': a oriellt;;;ç§"o inte-
lectu;:J1 e Oldlol.l.n;!.str.a l:..l.v::J d<l sociI?dade

c~beT"50 ~oMellt~ a br·Jsileiro<; nato ...

E:LrlUSUUi IX - rlc" t.'l"~1.to pul'<l CI \.<1\".:10 d'~ SÓc-J.o-
. GH€>nf..eo o cati':õ';_~ lE.15-----Cfl!::LQS._ºs-..fRI;}r~

que ~e{'~ .=!X~i'lLdQ de pr<:.·",taf' CDU-;-lC' ,:I~~ q'J.J L'i'li;r E'Sp('l:le F'M
gar<lnti .. d" SUa ges·t.;:;o.

CLÁU~ULl:i ~ - A "o.: ~e,j<JJ,.:o poderá f":;,cr-':'.8' rcpre-"'IHttiU.

. rDr p,'O,-uri';{!Ot '2-~. "::'-';""1 {'C braSileu'Ds
n~to5. esp'<!cificado:. o.l'i perderes conferidos e o Sieu teT'Mo.
ftQ!l itlst.I'UMentas d. f'Hlndilto. .

- A Itlc;i.d.d .. p"Qa,..' ao' r."t.1I uflIa
t'f'1l'Iul'It!'1",t;IQ f'I."... l. .'0 p6llin o, O· '.u

v.lor tetal ••~("'!-ri~l :;'0 U"'tt.. fl'lIIHi ...o tu.r ido p.. h
l"g'':'.'''~~'"' do IfI'1p(''5to d. "."da p.r. lt.o da conta
"iitrf;plffle'J (h-·rílli ....

ClAll''''IItA '(lI - F ""(r-,r<!""llMl!!n-tt> ... c-dõ'rt1! ... uti1 i'Z-ilç"rl tiõ3
l1U'lIoM~1'lll.;io "3ol':ill d\\ ·1o~l':j t'dld., PM qlJlll-

qupr Tl~n6>:.iti c·;trln!lfJ I\W, ,,cu, in1.~retis;cl:i foOc..i;!i», It lJióp'1'-

c1.1",,{'nt.c ~M ",.:aqur"'·'ó. ",-, .. in, pndq'H.DC (lU outra qUi'llquer
"ol'l'I1, dp- 'J'I1·.nti~. ,",ob f"'n. d", r ••pon.lbll1lhde civll ..
crifllinal do 31';1c:10 cotist.a qUt! o f1xfll' ..

- R sl>tit!d~d~ to C:OMltitlJl<1:1 f"HclU1i.ivü"'ont.
dç> b1'I,!Hlail'o:i li" foHoI" qult o c31pit:;,ll

""oci:.l, na !iUiII tot'111dddE!'. pel"tenctlri .Pllll1r_ iI PIl'$SOOls
rlsi.CISi briJ5i1l!.lr....

- Q quadro dfl' func~o'l\'fll'io .. d~ .ocieo:lade ,
for"'ildo pl'.ferenc111f\ente de bri!lS-11clrcs,

ou, ... 0 ""~no':i, ~el"lI c;on.ti\uidCl dv 2/3 (doi~ terçoli) de
~abalh~dor." 1\~~ion.1••

- Para Dl; c....gc,. dt!' loc:ut.oT'".l'l, r.dattl"'t~ ~

ltnt::arrt>gldos. Ó1UI 'in..tahç{l~'Io .ltlt.rl/:ui
lioMent. sl!'flo .1Idfl'lit,ldos brll ..il_1rPli a •,

- FI lociedid••• por 'Il.U.S 5bdos, cbT'ig.a-s••
cu",prir l'i.i0rOliiil>lE'T'It.••~qlJis, regulaJill1'n

tos .. instru,"Oe" I'llIanadas do Pcdeof Pãblic:a CDnt@d~"t.«·.

)t'lgE'nt.s ou qult .... nh.'" <li yilll/'t. T'"f'fl'rll-I'l't..s , 'l',diodifu'Aio.

Cl..flUSULR XV11 - fh' c.ot.u ~.pl'...ntatil/llS do capihl
_oetal '110 hõllli.nii.oeh • 1ni:.ucj,on~Ycd5.

I:IU·.ta DI) indir.tl .....nte- I «strlngeiro5 'ou p«S5CI ... Jurldicils.

CLÁUSULR XVII1 - NenhuM1I al1.ençio contu,túl] podltrll ..er
f'.aliE~dôll SItJOl pr.v:la liutotizôtt;io do

111T1t.st.C1l"io dll:'ôi Cq"'lJniC.1lçD~!51 apbs- hilvvr a IJntidldl! recebida
cutorg. p1il1'íI e:-recuhr serviço de radiodi.fud·o.

Cl-AUSr)LA XII( - FI. cot.u· diD r.1)l'l1Tl"1.iyõ\~ e indl'Ji~h/ds

"/111 'Tli!hu;io , ",oc;ied~de. que pilr. cada uflla
dela.. " ..conhle-c.e- .pen1lz, u... 611ico p{'oprietlflr10.

- A. cohs do capitõJ1 çocul n50 . padRrlio
!ler ct!'dldas ou t.rõln.t.rJ.dõt. ilI p~~so••

• ~tr."h.~ t ~Oth'di1dp seM prtovia c:orl'stJol,ti"''''fl.tc de Podel'
pObl1co Concedent.1I fi' do'lo ..6d.o!'>.

CLÁIJSULA ••.."\lV ,..: I.',~ 1';':"0 l:iq~lldQ dL' L''1\-'' ';l~~ç" ~.~: 'L1l1UJ

pt:lr G€'htol ~erãt. ~rl~O:::ch1i:'::. <lrll.'_'~'; d(,'
qualqut:>f Outri) d~st1.n(jçã.:". fi" con""'t:otuil:;3[J d'2 UM "Fundo tI",
Rese,. ..... ~··. t1U~ náo e"ceÓl:tt U'ti" 20;; \y:i.\'ot~ po-r c.C'f,t~i do
ci>p1.t",l s.o<:\;~!.

CLÁUSULA X;('..' - (I FunDo dI:" Re5cryõl tel'fi por f'HI;:-.!idade
• as!;eguri)1' õl lnt."f1rlCl .. dl:' do Cili'Jlt<ll 6C'O:JêI!
~ '!'o"'lt'nt.", pOdE-l'~ 0;..,1 ut..j liz;.,do p .. ,.., ilUl"lf'nto dp'i>i.,," [.>

VDII':~~''''~<Iç~o <de pr~Juizo.

CLÀUSUL.~ Xx'" I - O $a1do QU~ el-{lsti-r. ilp6s a obs~T"v3f1C:I.~
do d1o;ptlSto nas cl~usulõl5 ilutl1r.tOf'lH,.

lõf!'r:l distf'ibu1dO ao"i 5tJ'io~,· na proporç"i~p dl' ~Uas l;C'tns.
pO~e"dCl este,",. entretanto. dE'ltiH~f'.r por unilnifllidadt', qu,-,
t'o~Jil .lilfltí1..lo. no "!.t1~C> ou EM pdrtt,. eM conto;;, til;.' "Lucro:!õ IH'i
SU$P€t\'Iõ':'o, ol.f re'ioprvilodo p .. r1i! o. iluIoIer,'to d~ <':l3.p1.t... l.'

CLÁUSULA XXVII - O inIcio d_~ õlItividõlldes dõl sociedade-
(Jcorrli'r~ tliõl dõlotd dõl õIo!Hinõlltuta do

present.e il'lstI"U~H~l'ItO.

CLÁU~ULA XXVlll - O~ !iór.:ic!f coihi.<!s deo:hul'l que n~o I':!!it~o
:l.fll:ut~o5 r!'M criMes PT'': .... istoz el'l lei que

os i"'peç;,Io! de rHeT'Cer iI ilttlvi.dildc I'tercõlnt-Jl.

- A lud.d.. d. nlo h!"" "iH-Ih. Obriga-•• ,
••t.b.l.c'-l•••~ todaa a. locIHdad.tI

pa.. , •• q-uais fo.. c-on'tv",pl.da COf/l otJ1.ol'pa PIIol'1I o ...l' .... iço d.
r.d1odl;U...~O. lego 'pó,.. pubHclI\;io de t' ••p.c\.iYQ 11.0 no
DUf'io Ofit:hl di I1hllo. . . •

CLÁLlSUL.A XXX - OU"lQutl'r IIIÇ'O "undad~ nrr,te c::ontrlto ."r'.
prClpo~tõll nu Foro d~!lt-I CCHUI'C., qlHJ fica

_l.it.o. d••d.. Jã, • t1uIIlqlJur cu1.rD QU\) tltnha ou .... nha • t .. rt i 'l''':I.t.o, por lIiIab pri'JU.Ohdo qUe pou•• ".t'.
ot,(USt"LA ix.et -. O. CUOD nno ~re..,1Dto. ho f\:t'!l:Iflnt. 1ntltru_

Iltnto ••rio n;eolvidlJ8 4e Mordo 001:1 d1u-/
po.a1tivo. qut- ~~Nll. o 'funo.10nam.nt.o dug loo1edod•• per I

oote., _ dB 1"eo}'onul!o.bil1411\1. l:1.=.itodr., pelos qua1. a. I

'O(!ieaec.· na l'cc:orn, • ~.1e. lOgiDlllçüo q~ dboiplina tl t

4100\lçC\o doe. OfJ'1"V1tClO de rnd1()dituDiio./

S, ••oa, por 88 eobn~ jutltoe • oontrata...
doe, ll.S"!ru:::l o I'J.rolltmto ~ 04 (quatro) vi:m do igu.a.l teor 8 ,.
toma.. dntil0Ct':'l:t'ndroo no anv_reo 11_ 0' (oinoo) :rolhao, o I
Q

u31 lido. t!.Ch34D OOntO%1f8 ftoeinu jWl'::nmonto eo~ ge tut._
Ilurdutl! Que A tudo Bt:01atirum, pare. que SI .produz!Wl 00 etci_/
to. lega1.~

. Mo Verd._Go. 02 do Janeiro de 1.989

Dso llA llE:l101.lIr:AçÃO SOCIAL

ANEXO- 11/

DEHONSTRAÇA~ DE RECURSOS TÉCNICOS

1 - IR.9UStnSsOR

1.1 - hbncõlnte: L"tS [LET~OtHC LTOfl /

1.2 - tipo [>/olJ ",odelo: AV - 1 k,t.J _ V

2 - SlSIEMB lRRBDItllUr

LYS ELETRONIC LTOA

'GOlAS SUL COHUNlCACOES LTDA

CLÂU5VLR XX I
2 •.2 - tipo e/ou fi1Ioclelo 5110 - "J - 04 - 07

CLÁUSULA XXI ( - 00 r~sui-t"'ldc do ~)(P.I·clciCt ~er--.io th!-~ULi':'
do'> >i"t~~ a(" q'olJ1'}llE'1 1-1 }rt.l.cl.p"çil'J. o,"

pf'e...u12!J~ 3":IJ.~ulíltJO'"- °e <I }\,ao'~e;-d" .',1".,1 tl Ifl'Il'o..!<:to sol:ire a
Rcndill.

A lO VERDE-DO. 10 de outubro d@ 1988.
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GO 1~s SUL COHUN J CAÇÓES L TDR

ol - DRDOS DO EDIT&

1~1. NÚMero cio Edit.a~:

249/88

1".2. Publicacão=
DOU de 17 .. 08.8B

1.3. Pi'::t70 potra Emtt'ega de PT'opooz"tas:
17.10.8B

1 ~4. Sel'viço::
RCldillJdifusão de Sons e It"I:i<lgens
_0 Televi~ãó <Geraçao)

1.5. Cidade ~ tst..ado=
lTUMBIARA - 80

1.6. Canal de- oper1'Jç~o:

11 + (onze "'''lis)

1.7. PotAncia:

3 .. 16. ktJ - ERP

1.8. Defl"l-Plis espec:if'ic:aç:oC's:::
Conf'Ol'Me <)$ norMas técnicdS pard

;::~~~~~:~~ão de P- ifllagens

contorna dE!' 68 dBu UM raio d~ <lprO~iMildMI'"l~nte

12 p O quilOMetro~r cobrindo plenaf'tu:!'ute Q

períMet.ro urbano ..

04 - CONCLUSAO

EM f'ace do apresent.",do" podeMOS concluiT'
que o equipilMO'?nto propo... to <'Ii;.pnde a. t-od<ls as
pxig~nc:i:;::as -f'orMul""dils no edital.. e as NOf'Ma'5
Técnica!'; para Radiodif'u'S~o de Sons. e IMa~eJISr

aprovadas paI"" Portaria Me n_038. de
23.0l."74" public:ada no Dit:lrio Oficial da
União de O?O~.74. .

PROORAMAÇAO

COfT'lprp.endp.ndo i) proponente Quão podern!'õQ instru
tIlento de deci.siva influênci.a na opi.nião póblica teM ... COMU
llicaçi'j Social n<l: 1'adiodituslio, I'\~xil'l\e na d8 .,;on~ oi> iM39"llS
- televis~o, c:om;cientizou-~e da intiMa r~laç~o d~sta COI'I\
toda o processo qe Modernização que Modificou e !/E'/>l tran~ 1"0
Mando continuilMente o Mundo. nossa Pátria. 110!'isa 'Siociedddf.'
- nUM teMpO relativaMente curto, e. por i$$o, decidiu con
correr <:la presElnte Edital.

AssiM, teM eM tIlente produ:zir UMa progr<.lM::II;'iio, não
apenas COMO uMa tOrMa de Yeicular conteúdo, Ma'.;

~~ ~~~;~:~~:nte decO:~eM~~~osnO~1fU:~~~;cada decuiMP l~~;~~ le~~':
evitando de torntlr-s~ UM veiculo de if.tportação cultural.
f'at,dr bfisico de de~l:aract~riznç~o de'nos!>1'l criati'Jidilde L'

origini'llid<lde. '

'2.1 - TransMi.ssor

02 - 'CRRACTERÍSTICAS DOS EgU~PAHENTOS

2.1.1 F~IH'ici3n-le::

LYS ELETRDNIC LTDA.

Dest,a fOrM;;J, a etltidi)de aS5uMirã 'UM<J <Ititudt!
re:,po115ãvel diüllte, do :;ervíço, caso 1l1eo se-j<l outorgado. pari:!
ut11:.z1-lo COMO l.flstrUlu:mto na ZU~ alt.a ~ignl,ficaç;;jo dI'!
pl<:l~Müdorll a dif'u50r~ do UMa cultura q':!e Jil ll~O pode ser
tfinâMica ~eM o ~eu concurso.

2 .. 1 .. 2 - Modelo=
AV - 1 klJ - V

2.1.3 - Potência:
1.000 Watt."!1

2.1.4 - HCMClcg ... çlto:
C6digo Dente} no. 0275/84

GOlAS SUl: LOMUNICAÇOES LTDA

2.2 - Si<o;f..ell'la irr .. diantn

2.2~1 - Fabrican-lp:
LYS ELETRON IC L TDA ..

2.2.2 - Modelo:
51 1 O - 4 - 04 - 07

2.2.3 - Ganho MáxiMO:
5.4 dB p c:orrE''5pond~nt.e:a 3 .. 5
vezes eM po'tênc:ia

2.2.4 - Alt.ura do cent~I"o g~aMQt.T'ico da
si<;t.eM<:I irradi<lntp r Ptr'l rel"lção
A basI" dã tort'e:

HB = 90 .. 0 Met.rc5

2 .. 3 - Linha de tl"~ns",issão

2.3.1 - Fabric:antQ:
KMP - Cabo5 Especiais e Si~teM<'3

Lt.da.

2.3.'2 - Mode1o=
HF - 1.5/0" - 50

2.-"1 - Espeocificações Técnic~!=ô

2.4~ 1 - E~pes..ur<'t:
1.5/8"

2.4.2 ;.. At.enuação::
0 .. 64 d8 por ~ 00 I'tetro~

2.4 .. 3 - ET'iciOnciõ):
86 .. 30';

03 - CONTORNOS DE SERVIÇOS

COM o equipi'l,..~ntD descrit.o.. tercMC~ UMa
potência e:F"et.i v~,..eJlte i.rt'ad:i.:ada fl\áxiMa de
4 .. 9 dBl'.. .. assifll deMoflstrada:

Perp = Pt. )( Gsi x E-f'

Perp ;z:; 1,0 )(,3,.5 x 0 .. 963

Per'p = 3 .. 02 k,lJ ERP ::;: 4 .. 8 dBk

r.::OIRS SUL r.miIINICAÇOES LTDA

Por outro lado, taMií'l!M 'há, ÓP en~i~r<lr !:l t~levis~o
objêtival~ente Cdlllo UM eleMento b~sl-cO da ;;It'Jal etapa de
cultura nUfl1;:ul.'l no sentido do de'5envol .... ümnto q'Je é UM ato de
..... on+.ade colr.>tiva, 1'1 exigir ,urgente integrClç;';io d,~ toda a
popul<lÇijQ no P5tOl'ÇO p<lra alcança-lo.

Tendo eM vista que a desenvolyiMento p par:) ser
concretizado, nec«!'ssi'ta da ,pll,rticipôlçao dê tcdo~. t! que ",,~t<l

participação s6 mdste na toledidü etol qUe €I popUl<lç5c e'SteJii
inforMada e cOflscill!ntiz1!Id1!l de,seiJs probleMa..-, beM COMO
~~~~ost1;l a resolvQ-los, tr,lt;a O seguinte esboço de progl'<'ltrla-

I - EDUCAT lVR

EM hor~ritls 'variados r~serv..dos" progt"illl'i"~',

educ<:lCionai~. 8stab,-lecido f\! TIa Modalida(Je do
art. 16 e' 'Seus par'ágrilfos do Decreto-I;.>! 236,
de 2B de -f'evl"reiro de 1967,: e POl'tari~

Intei"/olinistFlrial no. 568, dI!? 21 de outubro dE.'
1,980, vís~ndo a ;,uprir d t18Ti3$êg8M E.'xistonte
no 5í~t.e"l<l representado pelo indicO' de
e:5col~rid<lde e pela eV<:lsâo produzida paio
cresciMento da popul<Jção. t'MpregandCl UM

.t_t_"'8 .ducac1on.l P1'10~'a . t..ertDlog1l

.nglobando trt. 'tol,,!)••••b

,) TV - d1d'tica, tr.Tl'l"'itin 'propru'Hç.itl
••cohu', tlh~dt'["lldd Q Um t.urtScu]u
•• t.bl'~.cldo, d. t.l Modo qUL> c.d~

prugl'lHH, C:fJrr",,,pondp • lIfOlil .ul .. d .. "Il~ill,'1

t'onVQOnclOnJl,

bl TV - ln~trutionlll. trtlM,tIl:itindu fHt)!-lr'JM\~t:

c ..nt.r;,do na Sltt."'MII t.1}rlvf!llcif)rlal d'.. !.',..;lflCl
CO",CI alH<iliiJr dJ.d~ticCl .1I(IHI\,'1~,tJ.,1. qllt' (I

prOfl'tH,nr ut.i11z<1 na foUII 'lIl, pÕlrii
.nriqul'>cf'r, i lu~t,rltr, d.",on';otril" OLl
fI'Iotivôlr o lIr;~,lJnto qUE' .s.t.:. tr<lll~''''Jtllldo;

"
c). TV - cultul'al, t.rallf,fl\1t1.lIdu .t,or,UlIto "pIa"

cicn..do~, cc\", conhC'cl"1~tlt~'" !ll:'ralS. seM
pr~ocupõlç50 c.urrlcul<:l" rigIda.

Para 0(;· fin~. õl E",i!i~,orõl firMal'tI cC'T1v(.>nio COM
in5tituIÇb.~ de clllOino. particularMt'n"tr. CCM • reode o11cial.
p.r~ a M;nutt'nç,it'o d(''So;t!~ proºI';:Hli\~, cducat1\,'o::, dl;',rlO\';.
de!Stinados ta",bt'M a 1'lÍ1l15trar cur~tls de lo. (.' 20. graLI~, cu
COIOCÕllldo A di5ptl!ioiç::~CJ dl'iquelôl!> r:on1.idadE"5; rspar;:o", p~rü a
r •• li2i1çiío dp prngr4l!l\as onde as fl\lt~l'tIa" in~t1't.ulçôe~ ter 50
partlclpou;;io .tivÕl 4ItraV&5 de I'lp.§.treos •• 1uTlo~, plil!'a
prt.lj~Lç~O do dE''5envolvlJllento intc!!lectu.I .. cultur~l, Ci."'iCCl c
",oral do público teIeSipectildor.

II - NOTlCIOSR E INfORt1ATlVA ,
COMprr!!ndcndo tl:!le.JorflOJi~ dUriO$ COM duraç50
Idnif'i'lii dI:! 30 ",lnutos c~da Uf'I. al~ dI:! f@SCnn<1
notic. i 00;;,,, • i n-forl'lla ti \o'õl dOli f;:j tos /1\;] i 'S

i"'port.antl!~, do di .. 110 P.. i~, no .xtorlor E' na
localid4ldllP.

() trilta..,ento diaS; not1c.il!l<; incluir! MOItprial
dI!' .rQuív;;IMeTlto I! report.i:lgens e!>pecl .. i~, de
..odo que, illéfll do filto e do ilIcont.l(>CiI'lCtlt.O e",
si, Ol:: tele!ipcçta"or~!s rQCcbili\'! inf'orl"lar;õe$
..obre 1iU;lS C;U':;õ1'5 e reperclJ~'Sões.

Os dez Minutos fllliU'!> dL' côlda prOfll'a",a scriio
t'@ser\o'3dos as noticiõls local.!>, devendo õI

eMi.ssora s('lecl0Ij~r dentre ;tS llotiCHIS do dia
aquellls que ",er.çaM u/O\ tnata","?nto Maí'!i
delil:õ1do.

UTtLlDADE PÚSlICA, g~nf"ro \1orlll<llME'nte :liusente
da TV. incJuirll il1for"'ilÇ'V!Õ'!'i sobrP oro prJnci
pais prO~p'ilI'l3S culturais e cOMe\1thrio~ di:'
s\!fI'lanõJ, õll~". de outr~s; in(or"mçõE's de int.e
res!>e. deosde o lançal'lento de llvro'~ até a
pl"evit.io do teMpo ou quando requisit;]do~ se.>us
hOI':tr:ios pelos Poderes Públicos.
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UI - PROGRAMA AO VIVO

COMprecndatldO a IH·c!'!>enç.~fi'!iic:J. dõH'
dife"erit~; c~teoorHl5 pl"ofu;sJonõl1.s, seo""pre
$ubordlna.do ~s flnalidad ..."" IJ'dUCôltl"":;>'''' e
CUlturais. V.1SllnOO i10S super l.oreo; J.nteresse~

-do PõIoí"'. ou ~l2"U'" Pl'Ogf"'M<l<; gT'-.v",dos por-
qUõillqu("r si'Z'tef"lOl el'l Soua ~·T·1.I'lIHri:l C1prS'senta-
çiiio, ou pro~rõll'l<'l:; dgntro da proporC,Of1J!ldad,e
d.. T'E'QUlil/llEij.t.açõ'hl. qUf' r~flula ClÚ VCl'lh<l n~gu

lar <I~ ativldadc::> d<l5 l!$l...açõe!'> de telC'vlsào
1'10 P<l1~.

v - tUL TURAL

SeMpre V:>ndo Pr-\ l,fi"tiJ .. pnd:E'ç5o <10 ,.eTlor E'

re'5~uOlrdadlJs o;:, hor::'rlO"~ piOra .. tran""l'2~:';.O

de progl''''",tl.,; JulgiJdos lMpropr 10" ou
ínconv.,.ni"nles para de+'E'rf"llnada fau<;) ei.1Hl<l·,
;J Entldad~ prop6o"'-lSe a !H";e~ut3r OI "5c!lJt!1nte
progral'la,;50 cul tut'~1:

a) inforMativo juvenll. reufllndo repnl'i.aflen ..
dê ir,teres'l.l'!" piOra ~ .JuVl'1'ntudé'

b) dOI:Ufllent:"rio5 lJrõJ~i1E'iros - prCJgr3Ma~

~obre regiões e clliaoez br3silt'ir3S
tel'lils iltinl'!ntE's <10 hOMCM br::tr"ileiro;: e.

eM seu cI'lpellho r:onstant.1? de l;lprjMora~lf,"nto d .. 'tCo:.II1C:'\ r:
de aper-felçoillMento ~tico..... '1-111:' d1zr;or. dI!' llltC'gracáo r,,"
consc;l~ncla do\.' SF'IJ p"'pel no cOMplexo COto"'Jnlt~rtQ.

Nb5, os fundadores desta Entidillde, l;'stilMLJS c,,-"rtoo<
de que a in""taltlo;~o tia etus!>ot''i1 n~st;l llJcil11d.;,d~'
l"eJlrpsentar~ lIIi1ís UJIl MClrco histórico nD ~eu des.en..,alvlME'nto.

Sõlbclolos da grandeza e d~ rpspon~ilbllldade qw.:: no::.
"1I!l"i confi.ada. caso ve-nhiHoI'Os õlI SRr cDnt~l'lpl.J,jo3 C0/1\ <l

outorgil por V.EXiI •• COnfOrME' esppr","o~.

. A fiK~Ç::iio do hOPleM ti terra. • tr<ansftl!'iS:'io di'
COnh.cu...entDs bisicos. o lncenti ....d lO oti ... i5MO e ;,)0

Pillriotii>/Ilo. o respeito i5 autoridade\ ~5 lei!> e
institUIções .:.. tOdil5 e!rtas são apenas i11gu~a~ da;:, fIluita~

f'acetas do poliedro de responsabilidades .que ,HllJ<'l.rdaM os (1'J ..

pretendeM entreg<lr~se' ti árdua t.,ref<:l de e~ecuç.~Cl do 'S~rvi.~'].

Est<lI'lD~ con~cit"ntes de"lta resJJon;:"bi1id"d~.
prE'papac'o~ parõ:a o cUfIlpril'Jjento de-;t,e que Ju19i3"lOS UM
dever c'J.vico.

GOIÁS SUL COKUUICAÇOES LiDA

.) Mósica popular brilsileil'<I niis !;eguinte,.;
"'od~1idildes:

c) infot'/-,õltivo5 especiais
Rrte no Br;5il"

GHOUS

"\
!>obr~ ··Ci~ncia e

Rio V~rde-GO. lO de outubro d~ 1'788

1) progl'õ1f1la tõl!"Maftill !;obre :artista ptltrio
(coJllpol:i to!'. . c~ntor, instrUlPlentlsta)
vid:a e obra. ir.c.lu'5iv,," '2>ntT'evist_.
"(,lSiCI5. reportilgen5,

~) '.lfll prOllr..... ....ri.do .obr. I ""_.te.
br.c.tl.~r. d. frCldaa OI t.".,po••

3) ...u • .tI:U ••pl'tial CO/110 part. d. pl'ogrll
,.lçiD d'o~ dOldngo~.

b) tolelor. _ "'(n,ita r.g1anal~

L) hu ...or. Ladil ."....n. UI'I prDgr ...\~ d. .tOl'
CÔMico ou d. lutor do g.noroJ

d) Irt" Jo",./Ol - apr•. 1 .. d~; cri"çCl:!~ d~

Jo ....n. 001í div('rsos 1: dil Irtt'"

SERIES NRCIONAIS EM "'IDEOl [

a> .~·1·1E' Ju ....pnll tr .. tfiTidtl d.' ilG~.un1.fJ<, ",r)"'lua
do.... 11: f'<l.lx<I publ1t 1J Y, QUi' t.l' tk,.\ i'l'l o ..

f'il/llt'~ dt> flCt,.8~ p,r<l II pub]j"O .JO'.'~'M~

FILHES

.) 'fil/lle.. nOlcionai5;

c) fllfllrs Cli".sicD~ d~ .rte cine"'iltogré":ic:~
univ.rs~lF

.) filMn de ficçlo;:

f')fihlu cientificas.

lELEPECRS

Para o .nriquE'cttrlPltto cultur.l do públi.co:

lâ lpletll!ilot.roJ

c) COJllt-diil dr! cdstUl'lles.

OIVERTlt1ENTOS

.) dr audit6rio - pel'g~nt~§ • I'e"post~s •
.Jogos divlI!rSi05;

b) torneiCl5 juvenis;

c) c:aMpecn:ato escolar.

dJ rsportl!'5;

.) fil ...es de .ni"~t;iio 5ell!c:iõn:ados~

"úsrCA CLRSSICR

.) Óperas;

c) b.allet ..

, Elabt'T'ou-se. destõl fOl'M" u(>,,; T'~pid .. (!r.'gr· ......:n.;;Q.
a ser <IpriM'.Jrada CCI'SO li entidild€ venha .. ser cQr,tel"pl<l..!:l o.;\.'r.,
n concessiiio do serviço~

'" - CONCLUSAO

El.... Senhor Hinistro. o que ti So':: ler:hdf,'
pret.ende rll!ilolizlIr C-Ofll ônf'ilse na c;;trelta canexao entrt!
o direito~' l:ib~rd<1de c O IIe'o'er da re'1pOnS<lblll.:hdc.

AADIODIFUS1í.o '8 COMUmCAçj;O l\UíTi~h ~';, LT#~ '."
C O N T R 11. TOS O c~ i. ...,,~.

ANTONIO Cfl.RT..QS AL~ brasileiro, c<\si-ldo, CQ.

merci<"lntc, residente c domicili;:ldona l~ufI. p'rl .

son, 845 - aptO 61 ~ 550 Paulo-5P, cf.dul~1 à~

identidade nQ :3. 517. H1-S5P/SP e inseri 1;0 no

:CPF sob o ntl 003.650.258_87; ~-!,!
EQ, brasilciro, cõ5ada,' ComC'rcizlntc. resi

'dênte e domiciliado nn Rua CãrrJ~al CilqliQri~

1'lB - são Paulo-Sp, ci.:od.ula de id':nbdL\6e n?

4,9~'6.653-SSp/Sp ê inscrito no C?F ~o1J o no.;>

186.,603:128-72: DIVIUO ALVES. brasileiro, ca

:cado. Camcrcif'l.nte. resid~nte e domlci llild:

na Rua.. João BCltist<.t Cardoso, 150-sãlJ f'.~o.Jl\,

SP, cédula un ~uentidadc nO '.i.431.657-S'::;1?/SP

e inscrito no CPF sob o nO 573_570.218-15; TL

DELITA ALVES JCRGE tl1.R.I2P. br€l~iieüa, c:).:lad~.
00 J.ar, residQnte e dOmiC.lliO'lda nll. Rue. h:nf.

Nova Gomes. 250 - silo Po1ulo-SP, cf.l.u.J..:\ dt'

identi.dade nQ 3,a08,B.S~-ssp/sP ü in's'7ritu no

CPF sob o nO 0 74'.647.038-041, ILD!;;'r2 !,.','lIrnlt

~ ESTEVE:;;. brasileira, ca:sad". do lar.

rêsidf?,ntE< e do,ü~ili""dC\ na RUft Car:d'!>ü ç",

qliori, 145 - São Paulo-sp. cédula de -.dcllti

dad~ nO 4"311.023~SSP/SP e in.,,;cri;.'l ~i) CP;

1:ob o nO !i64.11-7.1Da-lD; e MARIA. DILt.1\ lI.LVE~

brasill'::ir.!!. ·viú....a. do lar. ;CSidc-ntc r' '::lOmjc~'
liada. na Rua Cõl.rdea·1:· Cagliori," 161 - 5;;0 PD.~

lC?-SP,cédula q.{! identidade nQ 1.74G'.2'11-SSF-!

Sp' t: inscrita no CPF sob o nO 000.342.338-50,

por este instrl1mento pA.rticular da Contr.~to

Soeiãl, ajustam E: convcncionnm a constitui

ç5.~ dI'! uma Soc..euudQ por cotns de RC5pnns.]1J~
lidado Li:'l'litêlda. -que se rcgcr5 I,J~l<'l 1('11~1~

c50 quo regula os s~rvico::l ele raclindi fll":.i ....

vígonte Cl sob tli'> cl.iu~;u1M; '-' c()ll.liçf,r

gUíntc~ ~

CLAUSULA. I - A Sociedade girará sob a de~jção i'>Oç i\1.1.

de RADt.ODn··.. s1io E COHUNICAÇ~/ALO BMSIL~

.L'I'DÀ, e tcr5. como principal objetivo a instalação e e;.:ec~

cão de serviços de radiodifU..So l:>onora, ou de 80n5 e im!!

sens; seus serviços afins ou correli:i.tos. tais ·como ~,",rvi

co espcci;:l.l de musiea funcional, repr:o:tiçi.io ou retransmí2:

são de sons~ ou sinais de sons e imagens de radiodifusão,

sempre! com finnlídaõe~ eõucativ<\s, culturais ~ info;rmati

vas. cívicas ê pD.triéticas. bem corno n e:<ploraçâo de co,!!

cessão ou permissão, nesta ou em outr"-s loc<J.lidnde<;, tudo

de acordo com a legislação que rege o serviço"

CLti.USULA II - A Sociedade .f:erá sua sede na Rua Cantil-TE':..!.

rã, 781 - São Paulo. Estado de são Paulo,

podE;,ndo a critério d~ [;âcios rcpr~5cntando 2/3 (doü; te.r.

çosl do capital social e mediante prévia .:tutor! zacão do

Pot'er Público Con~t!'dente, instalar. manter e extinguir: fi

liais, sucursais. agências ~·tou escritórios enl qU;:l1quc;':

par:e do território nacional, respcit.:tdo.s 'as prescrições

legais, podem!u ü~·l:<i.""t;<lL ,J..:. capi.b:.. l :J':;;;;~;;;1. ;:.; . i::pc:t~~

ci<1S ncce!lsárial; para esse fim.

CLJ;USur..A III - O Fora d .. "ociedad~ será a d.a Corna:ca de

são Paulo, Estado de S5.d ..Paulo, qu~.:! fica
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ehito com exclusão de qualquer outro, !;cja qual for o do

micilio das partes, por maio; especial ou privilegiado qu:

seja, para conhecer e d~c.;(ir em primeira instância todas

as questões jUdiciais qUI?: lhe forem propostas fundi!

menta neste contrato t;oc~n;••

CLt! USULl\. IV - O pra.2o dE; dur.'l.ç;5.'O da Socíedade será por

tempo indet:erminado, podendo esta ser di,,!!

solvida a qualquer época com o consentimento de sócios que

representem a maioria do capit':"l socii:l.l. d'esdc que sejam

Qb!e::::vados, qUi'l.ndo da sua dissolução, os preceitos da I,!!

gislação específica.

jCLÂUSULJ\ V t,- OC9;!cn.do dissolução amíg~,vel.d.a 90cied~d~

0$ sócios que rcprcs"n·t(;ll1 <l m'liori<l do ~",\OCi.ll,.:.mj,

dic<,r,':;,"l, d.:ntrc 05 cotist<~,;, 'tqu0lu que i"í culd'lr (j" li

quid.u;30 da entidade.

CLhu5ULh VI - Na simples divergência administrc,tiv'l,

dúvidas sociais· sClrão dirimidi\z cxt,l"aludl

cialmenta, por árbitros em número impar. louvados paIos

sócios.

CLJi.USULi\ VlI - 1\ Sociedade nlio ::lerá dissolvidtl. nem c!!.

trará em liquidação em caso de mort<..' , r~

tir.:lila, talcncia, insDlvÉincia, interàiçãq incapacúladc d.!:::

finitiva ou inabilitação d.z qUtllqucr dos sócios, devendo

os SÔCt05 r'~mil.nes'ccntl.?s p:rocp.àer i'i um balanço gera) na SQ

cicdade no prazo de ~o . (sessenta) õi11s da d<lta do evento,

E' os haveres apurados serão pagos ao cônjuge sup5rstite

ou tiO herdeiro do sócio f .... lecido, ou ao sõcio que se r:t:lti

rar, ou aos represantantes ".egais do ~Õc~? que for rJc:cl~

rad("l fcl.lído, ínsolvé"nte, inrerdíto, incapaz ou inabilit~

CL!~USULA VIII - O Ci:lpit"ll soci<11 serâ de CZ$

3.000.0Cc..DD (três mílhões';le cru7adosL

rc!,::'cscnti1do por 3.000.000 (trêz mi1hõcsl'}de cotas -::e Cz$

1,CO (hum cruzado) cada uma, e ficará distribuído entre

'05 Gotistas na seguínte pro~lOrção:

ai - ANTDIHO CARLOS ALVES, 1.011.600 .Ut.l mi
lh50 onz'~ mil c seiscentas} cotas ,1..:) CZ$

1,00 (hJJ:I cruza.dol, no valor tot.l de

CZ$ 1.01, .(,00.00 [hum milhão onze mil e

seiscento:; cruzados);

b) - JOS:E: J\LVES FILHO. 462.600 (quatrocentas

Q sessenta (] dum:; mil e sciscent,,"l cQ

tas de Cz$ 1,00 (hum cruzado) no v,üor

total de Cz$ 462.600,00 (qU<Jt["oc,.,,~qr: 0

sc~!';ent<1 c deis mil e scil';ccnto~ (~rt17.~

ilos} ;

c) - DIVINO f\LVES, <\2'5'l~~~'.<1.roc('nLI~
v i n lr I' I' i nt"q lU i I " ',·"1111 ,~ t,):'. ,I, ',',' •.

1,00 (hum cru7.<ldo), no olor total de

Cz$ 425.100,00 (qll,)trocr:ntc~ e vil,t~ c

cinco mil e cem cruzados);

d) - lLDELITA ALVES JORGE l'iARDE. 125.100(glJ.!!

troccntas e viotE! E! clnco mil e celn) cf:

tas de Cz$ 1,00 (hum cruzado). no .,.",lor

total O.. tZ$ 425.100,00 (qu.troccntos to

vinte e cinco· mil I! csm c.uuldo~) ~

e) UOETE LAVINl/\ lI.LVrS E5Tl:VE5. 42).100

CqulItroccntlls c vint~ e cinco mj 1 C' crm}

cotlU' de Cz$ 1,00 Ihum cruzlIdd, IID v31(l~

total de ("z$ 4ílS.IOO,OO 19uotrocronlor, e

vinte !! c~.nco mil fl cem cruzados); c.

f) -. MARIA DILnA ALVES, 250.500' (duzentas c

1.00 O- um cru7.adol, na valor tat .. 1 de

C:z.$ 25~.SOO,OO (du1.en1..os e cina,:tlen.ôl mil

Ir: qLlinhr..l,I::OS cruzl:iáo!:).

CLTUSULlI. IX - A subscriçÃo e inta9ra1i%llcão 1;10 cc:pital

.oeia1 dar-lil!!'-ã em tnoeda corrente nl'l.ci.Q

nal, da lõeguinte. forma:

a) - 5o, ~êln'llJenta por centol, ou f;ej \, CZ$

1.500.00),00 (ttum milhão e quinllentos

~il cru"'-,ldosl, no ato da aS!'Iinab.ra do

presl!nte' lnstrumanto; e,

b) - os restAntes 50'\ (cinq\.'lcntll por cf:'ntol.

qUê int.egrftliz.:lrão o C.:lpitlll soei:\l. no

prazo de 1110 (canto c oitcntll) di lS, "

contllr dA datll d.'!! puulícur,fio. no Dl:lrin

Oficial da Ur.ião. de atQ do rodor l'iil.l.!

co Cor.cedente que lltribuiJ à SnCl •. t1•• ~Ir-

com;CSl5.:i':) "Gu perf1lissão de ~içc> ~

radiodif... .:oão.

CL1í.USULA X - A responsabilidade dos sócios. nos te!rmos

do art. 2 0 .4.!! fine do Dccrc>to nQ 3.70fi, de
10 de Janoirc de 1919, e limiti'ldEl à importãncitl totD.l do
capital ~ocial.

CLÂUSULJ\ XI - As cotas re:presenti'ltivas do c.:lpital social

s2io inalier.,ivcis C inc.nucionoEv"lis, õireta

ou indiretamente, a estrilngeiros ou pCSSO<\S jurídicaE, de

pc-ndendo qualquer- alteracão contrl.'ltual. a!'",sim como qun~

quer t"r3nsferên.c.í" de cotas. de préVia autor.ização do p~
deI: Pública Concedente. -

CL~US'JL.\ Y-II - As cotas em que se divide o capiti)l so

cin.1 são, ominativas e indivisivcié, :

p~ra c<:lda Ur:il aelas i.l 50cie'dadr> recollhp-~~ ap~nas um un1.cc
pL":'íJL ~.:, ...i.~i,:,.

CLfiuSULA XIII - A Soci",õade é constituicltl exclu:;,ivamt'.!!

te de b!:,\sileíros.

CL\USUI.1\ XIV - Esta Entidade, ob:::crvados os critérios

de neccssidade~ interesse ou conveniência

própria, ou para dar cU::"'r>':imcnté ,; determinação ema.',ada dli

Pc !er Publico C~mc~dp.:nte, poderá, após a ccn.vocaç[t( dr.- que

t.r«ta a Cláusula XXIX e p( r dl'!:liberação de sócios que r~

prttsentcm a· maioria do capital s~cial. tran5rormaI"_~~ em

oU'_ro tipo jurídico de so:.iedade. adequado ã execução do

serviço de radiodifusão.

CLltu5ur.A Xv - O:; administrac10res da Entidüdc serEia br~

&ileiros n1l,tos e a inv~stidl.lr,] nos r:argoz

'so,~C'ntc poderá .ocorrer após huvcrcm sido .:lprovadn'l' pc'lo
~.!.nist6rio d;s Comunicaçõf:.'s.

CLf,USULf; X\ft\\ - ~l;\r .. d('< funcion.;rios ~cr5 fOtl'"dn d.'.

no flllnimt', d~ :11 J Idoi. terço.) do trll.bolh(ldou,;B"" l·r-'IH 11 ["1
ro•• t! .oll'entr> t:D$t'. po~cdio .cx!!rC'~r 011 cllrqot: ~.c' .·d..ILn

r('l';, locutt>T'C!; ~ l:'nCATTPgndoG dAI; inFOtllloçõc1'" t!lJ;tri.'"r,.

CLÁUSULA XVU - A Socicc1f1u(I l1l>ril IHlminlsLrnc1 .. por lOclos

05 seul; colif>lD.!l, f;oL o!'I. denol"lin,lr;.i l l que<

lhes cC'llheor, ob"C'rvndo o dir,polJf.o fll:! Cl';usul.1 xv de l'T~

5ünle instrumento, aos qUllil!; compete em conjt1\llC:1 ou igol~

~llml:'nte, O uso do C1c:nominnr;lio aocilll [' li rcprC'sentnç,i0 lIl.!.

va ou pnsEiva, judicial ou ~x:trajudicil.ll dn Socicdn<:k, a

elf."t> Cllbando, qUi'lndo na rcprcsentnçâo lcgnl, a\'i fttribu]

côcs (' oo!, podere!", que a lei confere aOf; dlrig('nl~f' d( f':!?

clcclados por Cot~s de! Responsabilidade Lill'itad."l.

CLÁUSULA XVIII - são indic~dos p<:irll gerir c lIdministrllr

li entidaclc os cothtas 1\:clTOiJtO CM~,~~

Aj.jlES...-JOSC ALVES FIL!10!_.DI IINO ~LVES, ILDELITA. ALVt"3 JO!!

GE ".ARDE, ILOETD~\:!~~~E:TEYES:-~ __~R!:: _. ~:~~~..!:.h_
....·ES. "'Jlllt.lüu.. ti~ l.'rl:'!"Lclr ~"UC'H) ce (lU"J.~UQT ~f'P('C'" 1""'\ q~

rdTItill de SUa3 gcstóes. r~speitod~s 0%1 acguintco ~imiti:.

cões:

I .. t vedadc e. qualquer 'dos .ócios, b!"l', como

.OJ!: procur!ldores cems·tituidos, sob peni!.

~~.r(lCpon8"'biUdade·pes~o"'l, utilizar a

denominação social em aparZll;,Ões. m..:-:;ócios

ou C1ocumf'on".oll de qualquf:!r oi:lture:v\.estr!!

nhos ao obJetivo tlocial,ou pr<ltic.rr iltO.!Z

de liberal':di1lde .que possam cn'Jolv<;I: LI rc..§:

ponsabilidi'lde ou criar obrig21çõ~<: d;:). S2

ciedl1dc pa:'& eom t~rceiros, tais t:cmo fi
ancas, avais:ou qurilqucr rnodtllidade de

gArantill,

II .. t vcd<.ido " qualquer- UU1l SOCH)!j l:ot j~,LH;

prclitar fillnt;i1!l, caul;ô-::s, aVClts ou 'otlop'

50$ de favor, ainda gUI'1 doles n:io r1·:.~11

tem obrigll,;âes paTn li Socit.',J.l.dr;

111 - Somente nlc";'io..ntc :l. nssinnturo em con)u~

to ele 2 (doi-;) !'iól·io!'i r.oti!-:t..:'I~. r;"1\d" 11"

c?SSariallu:nt<.· Ullld ,kJ,iS ü 00 c:otl!;l.1 ('fi

'1'ONIO ChRLOS I\'LVEZ, 'l Sociedade poclI-nj:

ai constit.uir procuro.dorcs;

b) aliell<lr bens imóV'c:!is ou consti tu ir gn
rantias reais .sobre os mesmos.
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c) alienar tItulos, cotas, ilÇÕCl'õ ou qU'.l~

qU~r valores i1'l\obili5.rio~;

d) cmi tir. $acar • .7lcai tar. endos~ôlr (] ~vi!.

lizar notas promiSsÔrltls. lctriHõ do:

ç5.rnbio,títulos rcprescnt,\t.l'.'o~ d~

obrigações pccuni5rias, prestar f.l..il.;}
ças, cil1..o;ões ou guaisguer moCali3;,d·:s

de 9<'lr-'!nt.L::ls financeir<1s <:1 favor de'

terceiros.

to cu i!'olada dos sócios cotiSta5 /\:-\12

NIO ClI.R;:'CS ALVES :(ou JOS~ ALV.ES "ILIJO,

ou de um c~tista cem um ou m.:lil; p:tocuri!,

dores, a s·)ciedadc pedcrli cmitir.a...eitar

e endo!;$ar cheque.s. duplicatas ou ordens

de pll.qatnOn':.ol a5sin~r contr<ltos' de obr~s,

.cguro~, !lssil'itcncia técnica, manutcnç5a

preventi'J.: ou corretiva.

CL1\USUl,..A XIX ~ A denomi\\i:,çia do. cargos do!- adminit;tr~

dores dA (,ntidad'e sorá. de Sócio-Gerente

Honorifico para o cotir;:tll. 'ANTONIO CI\RLOS ALVES,e p"rZl os

demAis dé:·Sóçios-Gcr~ntes.

CLflJSUtA XX - Os Sócios-;-Gorentcs, dopais de oU\.~ldú o I?E!,

der Público Conced(!~tc, poderão, 01,1 nomo

(la So?icdadc, nomear procuradore!; para· a prática 'dp ,',l:QS

de r;ccénoi-a, gestão administrlltiva c orientação in!.• 'l ...S

tuo.l, m-cdLanlc instrumento público ou ptlr-ticular 'tu,' (Ir. fi
n.:l ÔS .r:cspCH;t.~ndct'"!~s, cujo~ nl<Hld.;l·tos, :Cr.1I11 prn~:</ ti.'

dll.'W50 d •.'~eritin~cl~\\\;9 $~'["ão outorqildos il br.t15il~ir-nn n!1,
to~~ .

CLAusuJ.,)\ XX! - Os mandatO$! -tios procur.ador.~r!iJrllm~~

conetituidof pnr-a rCr!=,"'fl~ntiir 11 ;;,yj".l.l

do, ni:l modi'la dos EJoucr(!s ol«(~n'!HHH; nos n~!'>f!0çtí."n~ til;!

t.rumcnt.os, à cx.ecçE.o dali outorqados com pCldercs clt!. eL:i.u!1)!

'111 "ad-judicia". tcrSo vigênciCl.polo prazo máximo dço 02

. (dois) ano!>.

CL1i.VSULh XXIi - 11. titulo dp. E!2. li'lbt;lr<~, os SÓcios-Gf:'re.!l

tes poderão rctiri:l.r mensalmente impa!:.

t5ncia fixa, convencionada entre os cotistas, para vige!"

num dcterr.1inado periodo, de preferr.ncia coincidente com o

encerramento do exercicio social, dentro dos limites fix~

aos pela lugislaç'ão üo tmpost-o õe Renõa.

21.' - 10\ {d~z i'O~ c~nto}' Com ro.~eda corrent.e
nacíonal; 30 (trinta} dia.C: êl.PÓS o .Jd'Jcn
to; e,

bl - ~.~~s~~n~~t~~ ~;o~f~~5~i~:Sâ;' r~:;~~s~~
ler, com vencimentos mensais e {ucas~l::
vos, deviúamente c.orrigida5, ·./enc<:>ll"lo-f;(?
a l~ (primeira) [,0 (sessentü.} 05.•,; ar-ós
O falecime:1to.

CL!>.USULi'>. XXVII . - O cõnjuse sobrev,hrn ou o )1erõ'ciro notl

ficará, pOI: escrito, ã SOc.iêdada, nc

decorrer dos 30 (trinta) dias' di:!. abert.ura da succJ:;zào, ~c

d.l?seja ou n50. participar da socied2ldc. Atá que !'lO ultime

no r"rocesso de invcnt5rio a partilha dos bens dcix~d()5 pt
1.0 "do cujus". incumbirá ao invcnt.[lri~nt~, paru tod·.... ()~

"fintl legais, a rcprcscntaciin ativa e p.:I.s:;iva do:.; inl,"n'!!,

SD.dos pnr-iõlnta <lo Sociedade, mcdinntn u <lul;oriz':Ir;.'io do I'~

dr..·r :Ptibljü:;o CClflCedl!rytc:

CL1I.USULA XXVIII - As decisões que impliquem altertl.c5.o

~este contra.to social rcs!-lltam de v2
to!'; rcerescntand'o li. maioria do capital social.

t:L~USUI.A KJ(IX - Para as decisões de que trata' <l cláus~

la ~ntcrior, os :,:;ér:ios serão convocAdo.!>

por meio de c.<lrta com aviso de recebimento, por editül P2:!.

blicado no Diário Ofic.ial do Estado ou em jornal de gra.!l

de circulação. Esta convocação dcvcrã ser feita por duá~

vezes, por um. dos rn~ios citados, consta~do do. mE!Sllw,' alem

da Ord~m do Dia, o dill, o local c ri hora da sessão.

CLÂr.SULA XXX - O instru1Otmto dn alteração contratual se

rã asr::inado neccssZ'lriamcnta por sócio:;"
cotistat; que representem a maioria d~ capital sociil.l. He.

vcnio sócio divergente ou ausente, constü;-ã do in~trumo!!

to de alteração essa circunstância, para efei.to de ;;.Irqu..!.

vamênto no órgão !"líhl irl"l ...nm-P'9:t,",nt~ ::.! ::c:;~.:.~·...::. t'~:::; i .. t;2<

ren:!ad.o~.

CLAUSULA XXXI - O sócio ~ll:e não concordar eoro qua lqucr

alteração d~ cemtrato ~ocial, mediante

deliberaç~o de sócios que t'epr:esentem a maiori., do l:ap~

tal sooial, ·lltanifestada nOG ·termos d~s cláusulaz' anteri,2.

res,' poderá optar entre continuar na Entidade modi.ficada,

ou dela retirar-se sem que se dissolv<l a sociedade. recs

benl.!Q seu ca.pital e lucxq,!!:I, de conformidade com as l::l,ius.!:!

IAS VII e XXXII d~stl! instrumênto"

CL!>.USULA XXIII - 1\s cota.s são livremente trõl.nsferiveis

entt'e os cotistas, desde que haja c1.ut!1.
riz·aç5.o do Poder Público COllcedente. O preço de clldil cot~

neste caso, não ultrapassar.i\ o r-esultado' do ativo liquido

~pl1rart("j f'm na lanço, pelo m;rncro ãc cotas.

q.JÂ'JSUL~ XXIV - Enquanto a Socie.dade! não for (':'_Hlccssig,

n5ria ou permissionária dos ,:::ervl-;os dê

r1l.a~odifusão, os SQcio$ pot1~r-ão' ceder part~ o~ a tCll;alid~
de de suas cotas a estranho.';, mediante o consentimento de

'sócio::: 'lua reprege.ntcrn mais da metLlde do capital social,

procedendo-se a·compctente alteração contratual. 51-tU pr!

• via autoriza.c50· do Poder pú'?lico Concedente.

Ç,LA'/SULA XXV -'- Se a Societ"::adp. f,pr contemplada cnn. outo.!.

ga de servi.ços de r?\diodifus5.o il quo se

propor executar, .esta não poderá proceder transfel:ün~ill;

direta ou indirel;.a, da concessão ou permissão. dur.:tnt~ o.

periodo de instalação da eS;:i:\ç.J.o (1 nem no!Ol OS ano~ ímodi!:.

ti\mente sub50qUentcs à data d.:l. .,,,padiç5.n do c:artificarlo

.clt! liccn~"l para funcionl1mcnto.

C!.f\USU],)\ X:tVl - No cuso de: morte do:'" sócio. tl~r5 o ""tln i~

q'~ sup<1rstite ou o hcrdl'iro,. ,1 L1CI'1<b,l·

CL1..t'5ULA XKKU. - O val~r t!.i1S cotas- e lucr:os, b~m

qua.isquer outros créditos do sóc~o r~

tin: nte, falido, insolvente, interdito, incapaz ou inilbi li
tado. barão pagos em 12 (doze) prestaçõ~s mcn!lais. igu<lis

e s\ cessivas acrescida.s doa jUfos da 12\ tdoze por c mto)

ao anO.

!21..1..U5tlLl\. XXXIII - t reconh~cido ,:'tO."; sócios qUl" 1"C'pr·'·,;'.~!!.

. rI'OI f~m,\il1ri.l. do c.'Jpit.<ll !':o"ial rI '''1:.
O (";'rcito de promovat', mediante alteração contriltu<:ll,D. c.!':

cluf;io de sócio CÚ1PZldo da gcave viol"-c5o dos deveres 111!

sociativos •

CL1\USULA. XXXIV _ considera-se grave violação dos dCI!Q.

res aS!lcciati'l/os, para oz efeitos da

cláu~uliõl anterior, os segu·i.ntes procadimclltos:

101 _ violar <llgumas dirlS estipulacõcs do co!!.

trato soci'!!l, corno as' das Cláusulas XI

e XII;

20} : fll.-lto..r por 03 (tcê.sl v~zcs seguidas,

sem justificativél por oscrit<:t. ;0-,"

.ÔCt; apAs li convDcaç.3Q de que tr!llo A

Cliurmlll XXIX:

a) - p<3rticipar da Sociedado, o que ocorrí1i"ã

dl~!l(lro qut", p"lrõl f .Iui n, oJII"nh" .1 "I J,,"'I

ção d ..... !inci.o~ qUI' I't.'I,rt's'~nl:cl!l il 1lI"i"I"iLl

do c':'pitlll .o;otild., a. se for o C.)'30, 11

prévia autoriz.Jc50 do Poder Público Con
Cedente. ou .-

por insol'flIbilid.1d"', íug<l.lIu~ê"r:"i, I"'r~

lon'~"d.1 0.1 par.:! 1 "<103t n:in !J;)bjül;1. I.."'!.

r;'~! J "1,:;:'0 t!':" çril'l'~' fTl'-' •.-onrhlt.::l; clt "~r::

:~~:;~c~~~:i~:d~i ::~t:~~~::~~: C;~(; ~n:;~
s::int~lh~~nCJ.1 coptí.nu.,d'" (' nutrü.. rf

t.os .".Iniilo';os.

r I ,,' 1("-' (io cl,,-':'rcic>.

5"'1 - agir ou orritir-!!'c de tal forrn'" qU~' P"";::

l!<'l colocar- IJ. socied.\dç· Oll' ~itu"t;~:l n'.'

il!lg<.l1J.Õ<:ldC', cu que pOSfiW\. impt"'t"tõJor in
fr:~ç;;c iI lC'gislaç51" de r·~di('dif.\h;",.

Ou rI$." atenrllftl\~I'.tO 5r· c:-:igrPCl.1S', r:;lfll~

lill:b~ pch f'odç'r rubI ico Cnnt:("d'·n l .-: ,.

L
Jf,q _ l"'rr,ltir fi Sor.ic·d:H.1Ç ~ pr:'ticd d,' ~~~il"'~

Ol,\ COfllr,'l'J\'nç:'"l<l '{U'" () in.I,'] i I' p.\, ..

bl - receber o capital e d~mais haveres do só

cio falecido, mediante i\ ces!:õtio dilG c~
tas, de acordo com O~ termos da Cláu!i~

la VII, combinada c0!TI li Cláusula xxrII~

condição a?licáve1, caso haja iwpcdirncn

to 'em inqr.;ssar na Sociedade. -

S único - Ocon:cndo a hipptcsc pr-c'Iista

letrD. "b" da cláus""lil antc:r:io\"

cota~ e os havl:.'r<!:!"ó do sQcio fall:.'cido ";;C'!r.ão

yügi:i5 $,() ':"Vll)U':l8 ",ul:'';;I.!!;:'''li.~ [,lU -ao herdeiro,

regulÕ\t"mcntc apurados em' b?llanço'. di! s'~gu'i!!

te forro'!.:
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CL:;'U~l'~.", X":Y.'J - o cxr.crciCl'.' fin<"ncciro da Sociedade c,D.

C'c:'r,'r-~·r:-5 CI 31 dE' d"zcr.lbrr.. de c.:l.dtl ono,

datt: c::- 'l~IC s'~r,~, lc-.",) [l';'H!:.r:. Ú L·,ll'tnç'U, geral; como de lc~,

c;cnd~ ~'JC' V~· lu:"r:;):,- cu ~,t'c:,'Wízo" ~.(r;;'- rüp.'lr~_làc~ !iU

port<1~::~'; p:~0f_ ,;~'.:_'"~,~:' 11,;; prep';'lCc,:." de Z\.lil~. COt<J.5.

cl-l,u~u:..;, Xi:':':; - 1\ ~ist.ribuiç;;D dos luc.:;"/z ser~ scm~r(·

5USt,1Uil gtund,~. \'(,riflcélr-!'.e il nccc~'~'i

d.:l Cc.' de at-:-ndC'r~ õ!I ô':'''p~!'."s inadj::vc1.:::' ou que l.t1'pllqUCt1I. C

íuncili,lnar~(':ltc' '.1.,1" CSt.il;(IC'S.

!

.:l~'H~~~~'L~~T:·f;-;'i:S
Sócia-Gerente

,,~jI-;;2{._.>.".C'.~;'
::~~~d >.~~~'~.

RAOIODIF.U$ÁO E COI>l.t:N1CAÇt:.O ALOBRA7LTDA ,- • ,

CGC N? 56.439.201/0001-14

CL1I.[ISl.:LJ\ :0::.:':11 :- As d~] iberaçi:k.'s sociais relacionacaz

. c:om alt.ertlcão destê contrato social,

serão torr.]das I:'l" rE'uniãc dos cotistas. correspondcndo c~

da ccta ur. vote nal'; deci~õ€:s ,,;clC'tivil~.

CLflUSULiI. r.XX\'l!I - l>. SOCi~C!3dc·, por todl:'5õ os seus co.:,ti§.

te as leit, rr.gl.ll;:;.:-.,,,r.to:;, norl':\õ>s vLgp.ntQ5 e Tt'"co",endi.l'õcs

guC"" H~(! focer. fE'it<'.~ Fclú lod':"t" r';blico C"nccdér,tc, 'cf.s

rente'!: .5 rlld!..('l:h [U$~').

CL,\U$tlL.~, X:-:XJ:o: - 1. So'~iC'dild'" € ccr.stitllídil po~ pra20 in

det.c::-n.l.llado, c (.> iniclO d~ :::J~~, ê1t]~':

di!d('s c:::--:-rr,;:'f, r,:> c;~,-:'<:l d.1 .:ts~ l.1"",é1t.Ul""" õ::: !=-1-cso::'r,:;", instr\J~
tl'.entt:.>.

PRIMEI'RA' AL'I"E~I'ÇM:O CON'fR.b,TUAL

CL:;.e;;ULJ\ ::1 - 05 sócios cctistas d~clarilI:' qD0 n,]o c5~Zio

• in':"t'r~:Hi ep crimes prcvíst.os ~rn lei que

irnpeç<tm de e:-.:erccr LI <:ltivid<.lL1..., mercantil.

CLAt's":'7, XLI - Os ce~os n50 previstos neste contrilto s~

cial 5er~o resolvido!: de acordo com Os

disycl! iti'.ro~ le;;ais qt:e reguli:lm c :uncioni:\~c:1to dil/' So:iE:

7,~05 P:l~ Cotas de ~,':"spO:-.Jjabilid;)dC :imlt",d<:l, pelos;; ,CfU'llS

ti Cntld':'L..le !';':' regeril e pela legl.,"laç .. <) que dl!'>cipll.llil ,:,

C'Y.'Jcuç.:io dos ~.' ~~,., lÇQS CO. r.:ldiodi [us=io.

,t, \,~' ~~\ ~lilrf';r, justO!; c conlr,ltM}r,!'ô, d,·

pOlT'um ACOtaO ftll'nClIram d.atÚogrlltôlr O pro.ente in&tr\lmCJl~o

Iam 05( Cinco} viII" de i9ua1 trnr " forma, no onvC>r!w dt~ 1,.

(quatorr{') folhür.. o qll,ll lido r.:: lIch:ldo confotmC', ü~tlil\.:Irn

junllltn'"..'ntt:' com aI> te.tp.munhal!l prc~C'nci[dB ilIbótlxo, Pllj--.I tl\lt'

prodllzôl os oh~1tos 1cgnis.

I
ANTOnIO CARLOS ALVES, brasileiro,. casado, comerciAnte, r~

,sidente e domiciliado na Rua Edson nQ 845 - ôlpt'J lil - são

Paulo-SP, identidade nO 3.S17.741-SSP/Sp e CPF nO _ .

003.850.7.59-87; ,JOSr: ALVES FILHO. brE..e;ileiTo, CilSfldo, C2

merciante, residente e domiciliado na Rua Cardeal cagliE

ri nO 14B - são Paulo-SP, identidad~ nO 4.946.653-SSP/SP

e CPF nO 185.603.128-72; D!VINO ALVES, brasi.leiro, c<'lsadc

Cl'lrnerciante, residcnt~ (2 domiciliada nê! RULI Joiio Bati."ti.!

Car~oso, 150 - são Paulo-SP, identidadló' nO S.431.657-SSP/

SP e CPF nQ 573.570.218-15; ILDELITA ALVES JORGE ~:ARDE,

brasileira, casada, do lar, residente e domiciliada na Rua

Nova Gomcs, 250 - são PaulC')-SI'. identidade- nQ 3.308.85'1

SSP/SP e CPF nO 074.647.03S-04; ILDETE L1..V1NIA A.L'lES ESJ:!=;'

VES. brasilaira, casada, do lil.r, residl?ntc e dnmiciliad2.

na Rua Carceal Cagliori nO 115 •. são Paulo-SI', identidade

nO 4.311.023-SSP/SP e CPF nO 564.017.108-10; e HAP.IA DI!;:

DA ALVES, brasileira, viúva, do lar, residente e dornic~

·liadõl. n<l. Rua Cardeal cagliori, lG3. - são Paulo-SP, idcnti,

da~e nO ·1.'J'l6.299-SSP/Sp e CPF nQ 000.842.338-50, únicos

sôci()~ componentes da Sociedade PC);;' Cota:;;' de R~sponsabill

dade l~imitada, que nC'Gta praça gira 'sob a denoml.naçiio 50

cial de P.ADIODIFU~1I.O E ÓJUUNICAC1\.O· ALO BMSIL !.oTD;"., co;

sede na cidade de são Paulo-SI' e com contrato social a;o:

quivado no!l Junta Comcrcül.1 do Estado de 550 Pllulo, cob o

nO'35203896181, em sessão dE! 25.09.86, resolVem promo.ver

a presente altcrac50 contr~tuala com ;'l finalid1'lde de aumc.n

tar o capital social, iI fim de tor~á-+o COn5l2nti.i.n€".o

os capitais minimos exigivcis das cnd.dades pretendentcs

ã p.-xecução de serviços de r<Jdiodifusão, confl'lrme e~tabelf.

C~ a Portaria nO 316, de 07.11.85, publicada no DOU de

11.11.B5, o que fazp.m de comum acordo e na melhor forma.

de direito, mediante as clSusulas e condicões seguintes~

CLAuSULA I - O ca.pital social que é de CZ$3..,.trÓ0.OOQ,OO

ltrés milhões c:'! cruzados), fica aumentado

para Cz$ 18·.OiJO.OOO,OtJ (dezoito milhões de cru2t1élosj', T!:,

prcsentado por 18.000.000 (dezoito milhões) de cotas de

C:t$ 1,00 (hum cruzado) c<:ldü umil, alterando-se, em cons2

qnên~ia, a Cláusula Vllr ,do contrato social, que p<Js~a, a

ter ü seguinte redação:

"CLAUSULA VIII - O capitLil l;oci.:ll é de

Cz$ 18.000.000,00 (dczoilo

milhões dc cruzaao:;;), representado por •••

13.00.0.000 (dezoito rr.i1hões) de cotiôlS de

CZ$ 1,00 (hum cru~""do) ctLdn Urnn, ficando

,assim constituído o quadro societãrio;

RhDIODTros"O E CO~tu~HCl\Ç~c\ 7\;,0 IHU\SIL LTD/\.

CON'fR;\TO SOCTl\L L:J

CLÂUSULr, II - O aument.o d{;! capital, ora veri'ficado, na

valor dI;! C:>:$ 15.000.0(lD~OO{quinzc milhõcR

d~ cruzadon}, será subscrito e integralizado em reocda C?!.

rl'>.ntp. nacional pelos coti:ctas, na proporçãl'l de sua!:) cota::.
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na forma c!::tabelecirla nas Letras "'a" c "b" da Clãtl.sula

VI.II do contrato nocial.

CLJ'i.USULfl. .l.II - 1\ rcsponsabilidê\r]c dos sõcioF., nos te!:

mos do art. '2Q •...!.n fine do Decrct~ núlt'.cxo

3.708, de lO de janeiro de 1919', é limitada à impOI:tãncia

total do capital social.

Por i ••o, p que considerando o !nter@lIsQ nacional e

finalidades dos .e~viço. de radiodifusão. "Emiuora, obj.!
tivllndo contribuir p.ra () desenvolvimento ~a Nação, cempromi
te-ue a. elaborar .eu. programaB informativo., lI'!d.ucacianai. •

ao vivo, bem como. publicidade comercial e o serviço noticio

ao, atravé. do aperfeiçoament.o do homem brAsileiro, ••guindo;.

ae9t.1int"". cr.itéri'la:

CLAuSULA IV - PsrmdneC€ltr, in1l1terndos"o quadr•.:! djr~tivo,

:\ _ •. bem c:omo <tlJ demais cl~u5u1a5 contratuai:;

~e nao col~d~rem com as dizpozi~ de.<;te in1:itrlL'Il(':nto.

•• - dará preferencia a b~m..s, autores e intirpre
tes nacionais, incentivando a criatividade dõ
homem bra.ilfliro ti o d@unvolvimento .das empr,!
••• nacionais, com a conaf!qOfl!nte alllpliaçio do
Ilercado de trablllho ligado .. tooa... .tivida
dell arti.H,cas; . -

E. assim, justo,; ~ contrâtadoH, de comum aco!:

do mandaram l'l-3.tiloo:::ra~a!' o prf:.,;;ente> instrtLllc:nto em 08 '(o~

to) vi<ls de igUtll teor c form':l.,. no anverso de 03 (t.reJ'õ) fe
lhas, o qual lião e açhado conforme. assinam juntamente

com -0.::; tcst~rnunhJ.s prczenciõis abdixo. pi'll-a que p:::odu?;a

os efeitos legai!>.

b-} _. respeitará .s diferenciaçõe. regionais da cul
tura brasileira,' procurando r.bcioná-~a eiii
.eu próprio contexto,

c) - aantflri f1!levado sentido ético, moral, c!vico •
pat.riótico 1 fl.,

4) - ob.ervará nA publicidAdI'!:. oi. nOrtlllUI indi.p@n.i
Tei. i proteçio do público. do consumidor-;
com fidedignidAde da font.f! de infortllAo;io do fa
to anbu da f!missÃo das natiai.... -

ANExo'rv

.. 30 (trinta) minutos de segunda a sexta-feira, no
horário que lhe.. aprouver. dentro do periodo de
funcionamento da Emiar:ora: e.

No que tange à publicidade comercial. e.ta .ui l!
mitada • um m.ii:dmo d@ 25' (vinte e cinco por' cento) f d.iluindo"

...o longo ae Bua programacão;

to este, po~l'i, Senhor Ministro, o esboço da progro!lm..!!

CÃo qu'" li. RADIODIFUsAo E COMUNICAÇAo ALO BRASIL LTDA.. t>~ com.

promete ~ cumprir, Co!lSO venha a Il1!!r. I'!scolhida pllro!l" f!xecuo;ão

do scrvico a que Sfl refere f!stc edital. .

Para o .erviço noticio.o será dl!!'l'tinado U1ll m!nimo

de 5' (cinco por cento) do horário da programacão da emissora,

parA divulgaçio de notIcias d@ interesse geral.

Desta fornra, li Emis80ra lltenderÃ 11.5 estipllll!lõ~s do

Regulllttl@nto dos S@rviços de RlIdiodi fusio. assim como dos 3rt!

gos 11 c 16,.55 lo e 2Q do Decreto-lei nO 236, de 2B.02.67;Po!:

t.rias MEC/MC nO 308, de 13.03.79, t! nQ 568. de 21.10.BO;: f'O~

tkria Me n'õl 55, de 25.01.74.

Quanto à programacão ao vivo, t'l Enissora i'lci'ltará o

que dispuserem os Poderes Públicos.

.. -75 (setenta e cinco) minuto!':, na!: mCStl'll1f; cond.!
çõe~, aos sábados e aos domingos.

Quanto i programação educacional. a~r~ cõmpr.e.

aete-se ... destinar 9ratuit~mf!nte i. A~t.oridade. ou A ~e.~u••

vltzea fizer, para irr.diaçao de seUll pr~gralluul educ~~i.,
t)S (cinco) hozaa s@ln.anaia, ilU~5;illl di.tribui6as: '

'),: ...

ALVES

são palJla-sPI ...,il d.;/~,Rtem:,r.o de 1988
,;1',VL;../

....{.L/T L-rC;" _
'll')O:UO CAt'<LOS ALVES

"-,,,-------,;L,,,,Ih-'-;cv,,,,,;,-___--Jl\~:;~ mHO ---

j~~\, .. : ,I ,~t~ll~l~VES .
ILDELln. ALVE~ JCiRGE \·;AP.D:::

1\ ~'~-~IJE.~EL~,~·i"!.k J!.I'jF~s-fE;/t::S-

DE~-lONS'IR';:;ÃO DE Ft:,~IjPSOS llh:~HC05

(Edital nÇ' 249/8BI

1 - TRAflSMISSOR

1.1 - Fabricante:

LYS ELE:CTROtUC LTDA ... CONTRATO SDCIAL ..

1.2 - Tipo:

Transmissor ?f'.' :radiodifusão d',: GOri:,) (: ~nlaq0n::;, cem
cànal do .iudio m::-no.

1. 3 - l-lod~lo:

____~J_-_1 kV: - V

2.1 -, "-o':lbricante:

LY~ ~q;C'l'RON'IC L'IDA

2.'- - 'hpo~

Painel d~ dipolos

2.• )"'- Modelo:

5110 - 02 - 04 - II

""U CORf(!;I\ MONTEIF:O

Dral11eira, aolteira, emancipadl'l, universitiri<!l, rl!!f1.idp21

te e domiciHlldo!l em Goi';nifl, i '1'-30, nO 16]4. 5ctor Buc.-

no, portadora do Titulo de Eleit.or nO 10.036.210-31 d~

11 ~oral d!' 44' seçÃo, elC de nO 465.239.4]]-.34 e Cartei

ra d!' Identidad!' nO 1.799.028, expe(Hdll pPlll SeC:-TPtar i.!l'

d~ 5&9UranCll PúbliCA do EstIH'O de (;oj'; .. , em 23/D1/BlS õ

LUZIA ANGELINI\ 0'" SILVA

Bral'11eira, solteir~, univvndtária, re1iidente e dOnlicí

li/llda 1!!1l'l GoH.nia, i. Rua r;r-30, nO 1.614, Setor EUt'no, F'C'L

tl!ldor,,: de Titulo de Eleitor nC' 9.304.910-07 àll ]0 .

1/ 1398 st':çio, CI,C de nO 349.BOB.221-34 ~ Cart.eirll ôt' J

dentidlld~ n~ ,1.424. SSO, expedidlll p.ela Secretaria de Se'
guranca Pública do Egt.lldo d~ Goiás:, em 22109/S1;

'ROGRAMAClO

RADI0DIFusAo E CDMUNIC~C~O AtO BR1ISl'L LT6Ã., dir~~
mente con.tituIO. na forma 4s 1.rJhlaçio .m vi90r, com ••d.""'"

citbC!e de são Paulo, Estado de Sio Paulo, por ••u _repr•••ntan

te 1A9a1, abaixo •••1n.o.o, vi.ando oferect!r ..~u" .t!rvi~o.. no

campo da radiodifusão promete, ca.o seja. e.colhida pArI!

execuçio do 'Il'Irvico d. que trata O presente eOit..1. a produzir

uma programa cio dinâmica'. moderna .m t.~cnica de radiodUu.io.

onde .. notA dominant. aerá ... finali0ade educativa e cultural

do .ervico~

Entre si, e na melhor forma do direito, '

Socled....de Comercial por cotae de rcspops!lbilidi!ldC!' limit~

da. cujos negócio... serão regidos pelas cliiu~ull1!õ e condi

ções .. Illlber:

cLAUSULA PRIMEIRA

Jl.~"ocill!dÂde denominar-.~ • JlADIODIl"USXO GOYANA L'1'DA. e teri como f.i

nalidade e f!lxecuçoio d~.r;er.viço!!i de roll.diodifusão sonora em g~ral.
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quer onda médio'!, frcquênc1.a modtllada, !lonc e imagens {teh..visâo} onda

curta e onde'! tropical, mediante llutori7.açito do Ministério da~ Com',Inl.

cll.·cõea, na forma da Ll:'i e da Le9f&lacão vigc~tes.

CLÂUSUL~ SEGUND'A

0& objetivos expresso!': dll Sociedade e de acordo c~m o qu~ dispõe o

artigo 30, do decreto nO 52.795, de 31 de outubro de 1.963, que inz

titui o Jlegulamento do Servico d'e Radiodifucão, serão a divulg:t~ão '

lSe programAs; de caráter educi!l-tivo, culture'!, informativo, e recreati

vo, proITiovê:ndo ao rnt"srno tempo,.11 publicidade comercilll para a supor

taCA0 doli eneargo~ da empres~ e II sua necessária expansiio.

lli_~tlLk_~E~~l_~

A lõcde e foro da Sociedade tem como endereço .â Av. ~.~
5.h. 80<4 'centro- Fõoiânia -' GoiÁs.

CL.l.USULA OUARTh

A ~ociedade ê constituida para ter" vigencio'l por prazo inàC'ter

mi:,aào, e Euas /Itiviilade-s terão inicio a pnrtir da data de 25

de Setembrú de 1.986.

CL1.uSULh OCHi"rh

A sociedade se cOTiiprcrnete, por :'leu~ Diretores e dc-Ir·zir sáçic:!

cotistas, a não efetuar qualquer alteração nest.E: CC'n~!'"ato !;0~.!

aI r.em que tc-nha para isso sido plena P. leçalmentf< at':to:-: t6C.:".

previ ..mfrnte, pelo~ org5:05 do Ministério õas Comunicaçóc5.

~~
As cotas rep:resentativas do Capital Social, êm SUOl totalidcdc:,

pertancer5o, sempre, a brasilQ'iros e são inalienáveis E' i:lt'"i:lu

cioná"ciEó, diretA. ou indiretame-nte, a estrangeiros e ?esso.::.:=.

juridiclI6.

CL1,I1SULr. sE:TIY'/'

A sociedade se obriga .n observar, corr, rigor o que se, impõe r

Lf!is, Decretos, rtegularnentos, Portarill.s e qUi!isque~ decisões

ou despo!lchos etnan ..... aos do !-'.inil';t6rio das corr,uni~i::lCÕell e de ~cus

demais orgãos subordinados, vigE'ntes ou a viglr, e refer€'n"tes

à leqi.slii!lção de T.'!àioilifu5ão SDnora em geral.

CL.!..USULA OIThVA

A Sociedade se compromete a mi'ltlter em f;eu quadro ele Iuncioniirio

um número minimo de dois terço~ de empregados bra,,~leiros n-'ltos.

CL".·J~U~

A Sociedade não poder!! exccuto.r ser'licos, nem d~ter conccsões ou

perrnis!.\ões de radIodi [u!:>ão sonora no pais, lém ôos limites fixa

dos e previstos no artigo 12, do Decreto-Lei n? 236, de 28 F'S

varciro de 1. 95t-"

cr,ÂusU!,j\ Df~cn!A

O Capital Social é de CZ$ 13.230.000,OQITREZE MILHôES DUZENTOS E

TRINTA HIL CRUZADOS) representados por 13.230.DOO(TREZE HIL DU

ZEN'I'OS E TRINTA HIL)cotas, no vnlor , cada uma de CZ$ 1,OO(HUM

CRUZADO), e sendo intcgrnlizado no seu total em moedo. corrente do

Pais nesta data, e distribuidos aos $õci~s da seguinte forma:

a) LARA COP-REA J10NTEIRO. sUGbscr~ve e intcgraliza ã importância

CZ~ ..G.Ql;:;.ODOfOO(SEI5 MtLHORS SEISCENTOS E QUIH7.E M~ CRUZADOS)

sendo represcntüáo por6;615.DDD(SE1S MILHOES SEISCENTOS B

QUINZE HIL) cotas, .

b) r~UZIA ANGEL'IlJA DA SILV1I.. subscreve c inteqr13.lizà ii importãn

cia de CZ$ fi. ri15. 000 ,ilO (SEIS MILHQF.:S, sErScih~'I'O·S".J:: QUINZE MIL

CRUZADOS) sendo J:~pros~~tado_por· (;.615jÓ~D~D.~~~~S ~I~liOE3 ~~:~c;EJ-
'IOS :E QUINZE MIL)cotas. . ... ... - ..~:....,.ri i

5 ürnco: -. D~_a~-or~o cbro o ~.rti~o 2ç ."in fine" do dccr'b)?;'~,~"'n';
ú.:;.,Oo, Ut:: lO de "Olr,,:':':Ió de. :::'9~9, C<:l.:!;::: cotist.;o, -~~.~ :'"cs

ponsabiliza pela totalidade do cnpit~l Soctc:· ~1'" -

CU\.USULA . DtClMA 'PRIMEIM ' .J~ '"":'

às c"ot.as sEio individuais em reli'lção ã sociedade, que par.a(~~d. "'.

urna delas, só n~conh~cc um proprr~t5rio. ~
CLÂUSULA De:CH1h SEGUNDA

A Soc~edi:lde será aâlmictrt;.cia pela sóci.J LAR].. CORREh MONTEIRO, nr:.

funcão d~ SóciO-Gerente-, cabendD-lhe todos os poderes: de admin"

tração legal E.' a sua repreccntncão em juizo ou' fora dele, compe~
tindo-lhc ainda a r1f;sinaturi! de todos 05 papéiJõ, titulos E ãocu

mantos r~la:i\-'os 5.1,; ~e:5tôcs so~it:lis e co~erciaü. da empp._",s", PCIC~

que lhe e d~FopQnsada a prestaçao de cauçoes, sondo que a investi

dura no cargo sornen~e pocierá Ocorrer é1PÓS SOtI nom!:! ter Fo:ido npr~
vu.do pE'lo Ministé,ri'o dfts Comunicações. 

ÇI~~!f~l~~ECll·1!~_..~':§J!..f.!a.Bt

O Sócio hà:TdI'Ilstrador t.erá direito o'! urna retirado monsal a titu

lo de 'l'rõ-Labore, dt' acordo com os lUllltC5 dctcrm1.nüdos pelo re

gl.11ilrn'::nteo de ltr,p:ll''ito dE' Rendê., a fisrurar em cada eXt:.!rcicio, crUt'

sltúi lev~da a dúbito â", conta De:::per;as Gerais d~ firmiõ..

~DECn1J\. QUARTA

O uso da à8nominação social, no%" termos âa ~~5usula Dccirna Segun

da destl:: instrumento, li v~àado em fianças, avai" e outros atos 

de favo::- ustranhoE" aos intcrcr:scz õa ·sDciedadc.

CL1i.USUL1. DEcrUA QTJTt~TA

Ato cotas sociais não poderão sc-r cedidas li. terceiros estranhos â

SC)ci(!d~d~ sem·o consentimento exp;.-esso (lOS õemaís "sócios, e dOa

lll.:t.:>ri:=ar;i:io prévia do Minist&rio áas comuniclicõcs, nos termos do

cstipulClClO 11<:1 cl5usula Quarta ão prr.'sente CDntrato Social, e para

esse fim, o sócio-retirante deverá comunic~r a sua :resulução à

cntidade. Em q~a.lquer eveontufiliàade Os sócios remanescentes terão

m~mpre, a pref(d'êm;:i,,- na aquisição das coti!lS so sócio retirnnte-.•

~L1,USUL}, DÉ.:r~l1. SEXTA

Falecencio um dos; 5ó~io. ou se t.ornandlõl interdito, à Sm::ieàade não

se dissolvQrá. pro5se9uindo com os remanescentfJs, cabendo ao!:: heE

deiro$ 01.J representantes legais do sócio fill[!cido OU interili to o

/

fiõlPitêll e os lucros apuraàos no último l:?alanço dprovado, ou em n~

\>0 B1l1clTICo cspcc:ialrr.8nte levantndo se ocorrido /) f;:lJ.~cirnC'nto ou

interdiç30 depois do sl?is 111("$25 da aprovação ào Balanço Anual. Os

hil"'flres, a"".sim apurCJ.dDs, ::;erilo pagos em vinte parc'Ôllas, i gtli\ i r-; e

SUCt1CGiV.óH~, devr.:ndo a pril1'.'2ira ser paga seis m~se5 após a àata da

\~provllc;50 dos citlldo~ havereG. O c-apit<il so~ial será reduzido pr.,2

~õrcional.mellte, ~unc<l. iní.,;>.;rior aos limites f,ixados pela ducis50

"no 21/(.3, do entao CQtJT.P.L, publicafla no Diário Oficial da União

~ 21\ õe Jan~íro dG 1.964. Se, er.trE't.anto, õbsejarem Ol; herdeiros

ou ::-~prot;entD.ntt'5 le9ai~ do SDCl.(', falecido ou interditr., contimH\

rem na Socieàad<.:!, e ÇD!l\ isso com;:oràRrf<m tod~!> os demais sácion ~
dC\'crac ti. OLlC1!~~ dc !:':i cl'n (-I rem. queR'. 0.$ reprcsC'n.'tC~,"~.ar\\8-tf6~lo..1 . 'C. .
fi1.1ecu:io ou 1nterd1.to, CUJO nol1',(;" sera lcv",o~ -' ~Cli:tÇ;~..-r.~.· ~tJu

Mini!':tcrio das comunicações e, tendo dele a sua-~ vélcau pre-

via, rodel'"~ integrar o Quadro social, do gue ad"'irá, necesf.Flri!!.

tnf,!ni:~, a alteração' do presente Contrafo SD'cial e o seu conse

quente arguivar:lento na Junta Come:tcial do Eztfi'do de Goi5s.

CLÂtJSULA orClMA stnw, "..
Os lucros .:lpur1.l6os em Bnlanço Anunl serão distribuidos entre o~

sócios proporcionalmente ao número de cotas de guc são aotcnto

res, depois de õedu.:iàa, preliminarmente, a irnportâncilJ cquivi::

lentE' a 5~, (cinco por cento) do ],ucro liquiêio par", a consti t'.li 

ção de um Fundo ao :RE"serva L~8'al até que atinja c- 2n~,JVint~ f::')~

Cento) do CilJ.'lit,ü Socii:\l.

CLÁtlSm..1\. Dr:Cn~A. OITAVA

rara o cxt:'rcicio das :funções d<;J administradoI" f3: procur.:>.(:or àa

ent.idElde serão bra.sileiros nat~s c (l su~ investidura no cargu

Gomente pod<;>r5 ocorrer apó5 sido aprov<idos pelo Nir.istérHI C1-"1::

Comunici1çõe:, .

CLÁtlSULl, DE;cH~ NO}Ü',

A 31 de dezembro d~ cAdll ",no levantnr-sc ã um Balanço G~ral "'

nual c:3a~ atividade~ da empresa. O Balanço Anual levará a assi

natura do tndos os sócios e será ttco:npanhnào ~C? el-itrato da coE..

ta de Lucros c Perdas.

f muco, - Se acu$tldos forl:'f"". prcjuizos os mcmso serão n~~p,'rt.'::

dos p(:'lor: sócio~ em partes proporcionais ao numero

âl!! CDt.jj~ dI?: que são ciC!tentores.

Fic'l <.?leito, desde jã, com rlJ.núnc:l~ a gualque.l::".outro, por maic

pri"ilcgiado qu~ seja, o foro da sede ·da Sociedade pilra diriml'·

qu?-isguer dissiãios que! eve.ntualmente, venhêlm, i:l. surgir ~ntre

tiS p;;J.rtc~ contratntea.....
CLÁUSULA VIGJ::S!Ml\. FlüMElAA

Os ca~ol5 omi",:;;os neste Cont~rato Soc:itll serão regidos pelos di.§.

positivos do DecrE:lto nQ 3.70a, de 10 de. .Janei:':"o de 1.919, a cl!

'ja fiel observân~ia,bem como dlls demCl.ü; cl5.usulas desde compr,2,

missa, se obrigm;- os sócios.

E, por e.c;tar-em justo.<:l P. contratac'ios;, as."liDAm o pr.§:.

!;ente Contrato Soci",l am três viaz de igual tp.or e

forma na presença dn.<:i testemunh<'.s da I.ei.

1'"1>'-"--~LÁ ,t,;', ":.LJO.
LUZIA ANGELINA I)S SILVA

1>ssínatura em nome da entiài:lde como s\.'(]u..:::.

RADIODIFUSÃO GOY!'.t:;'A LTDl,

~J,."v.:L
-~-'L-"RA~CORREA HONTE':;:RO

Sócia Gerente

20 TO!'ltcmunhõ:
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1,],

I_',:",:-;:-::If.>r; ','~
2' ltl.'n;U,;j\(/ CO::';'fJ\': U/I:.

LAfI1\ CORRF,'" MO~TE1RO

Brasileira. solt.eit", uni .... erLi.t.irh,1 rcaidt."nt~ e d~,6.dE
d.a em Goiini., i Jtua T-30 nO 1.614, Setor BLleno, pe>rtac15:'

rll do Titulo de Eleitor n9 JO.036.210-31 dl1 }lo zonl'l r

.... * .eçfto. ClC dE' nQ "SS.239.411-:U c Ct'lrteirll Idt"otióa

~e n9 1. 799 .028, expedida pela SeCT~tAria ds Segur.nr;<"l

rública do !l>udo de Goiá!:. em 23/01/Bó.

LUZIA ANGELINA DA. SILVA

Brllsileira, flolt.rir.a, universitlÍrilL, residente c domici

liad.., em Goiânia. :; Rua 'I-3D T\t' 1.614, Setor Bueno, por

taóori!l do T~tulo de Eleit.or 009.30.0:.910-07 Clll Jr;: %ona to

139' se-çiio, CIC de nO 349.808.221-)'" t! Carteira de )óen

tidade nO l. 424. 550, expedida pela Secretaria de S~gur.,!!

ç .. PúblicA ~o E~tll.do de GoiÁs, em 22109/81:

~,

!:ntre .1. e de comum ecordo alt.erar o ..cu

contrato social da referida Ilociedllde da seguinte f(.lr."lll

101 Altera II cLAusuL1I. PEClMA que pasGa a ter ....~guinte rt!:dação~O C,!

pita1, no valor de CZS 38.200.000.00 { TRINTA!: OITO MILHOES E DUZEl:!

TOS MIL CRUZADOS ., representados por 38.2.00.000 " (,~RINTl\ E OITO

MrLlI~E5 E úUZENTA5 MIL1 cDt~6, no valor , cbda 'U1n1l 'de CU 1,00 (au/'t'.

CRUZADO) , e sendo 1ntcgrali:r.ado no seu total em moeda corrente do

Pai l1eGta d~tl\. e distribuido~ ..o~ ,;ôcio1l da ccguinte foma:

11) ~~RA CORREA MON'l'EIRO. usb~creve e integralizli i importincill de

CZ$ 19.100.000,00 I DEZENOVE MILHOES E CEM MIL CRUZADOS I

, ~eprp;l;entado por 19.100.000 ( DEZENOVE MiLHOE5

E eEM. MIL), cota!;.;
b) LUZIA ItNGELINA DA SILVA, !:ub!:lcreve ê integralb:lI li i;nportãncii'l

de CU 19.100.0oo,oDl DEZENOVE MILHOES : CEM MIL CRUZADOS)

reprelientado por 19.100.000 (DEZENOVE M:tJJHOES E

CEM MIL), cotas;
2~)"s c1áui!;ula~ do Contrato Primitivo e ~lteraÇijeG, não alci'lcaIl1Oi!;

pela presente alteração. ficam inõJ.ltero1tdas.

E. por estarem justos e contratAdos • .a!'i~ini!lm O prccente inst:n.unen

to em J(tres}vias de igual teor e forma, ntll presênçll dafi testemunha

abaixo.

Gaiãnl., de Outubro ·de 1.988

A!'isinatura em nome da entidade como segue:

RADIODlílIS.fíO GOY,Il.Nli LTD.r..

A ",,,,J~,== _
---'L"AoRActW-"'·C';;O\;\RRE}.. MONTEIRO

Sócia Gerente

':I'E5TEMUNHAS:

20 Tc~tf'munha

E!.~!.'B~lI:r.tt.~r;(l~T~CN]CM

RAII1011Jrt'~ii,('1 C~~.

). !!"~ <:!..1l2~~.!:

p r ... dcanlt , Ttl.vCI Ind, Cobl, [qui,!,'. ltle'l;, LtC(l.

1.2. ~ Tiro ./ou lIlodêlo : P.TV-2[JDD-A

2. SJ'!:T~'MA IRJ:Jt,llIAI17I::

2,] - F.bricflnU.· Lys Eletronic Ltda.

~,2 ~ Tire' ./ou modilo : 5110-2:-0'-Xl':

Goiânia, l' d. Dutubro de 1985.

J,.ARA CORR~A HONTElRO

SÓda-Gerente.

;~S~~~~~:;j;::,~~~;~~L~"-~~,;~:,-:.",rDn. sO:Il:OADSP~~~GH'5\? ::~
. - 9- .. 1.í1,,~'"

f,;ntre o. s-:: DONIZETE: ~OAP.ES GUJ"Yj~S. brasileiro, iC~~..S o 'çct~~::liM
te, reSH,ente e donuc~lJ,.ado ne.sta c1.dade de lrumbJ.~~. I~· ~!JJ 'jIfar:'
klin XaVJ.cr. 279 - centro, natttra1. de !tumbiara-GO. '" . e013·6 •••.f;"r
lho de ianulfo carneiro GUiu.arães e 'Olinta So<.U'es Gui E'S. porta_I
dor em cl:dula de Id~tida1e nt 986.407 - 21 Via, expedida pela SSP/_
GD em 12.01.. 78 - e Ci'f' n~ 100.314.0:Jl-34; LUIZ ~CoS DA SILVA, br3
sile:Lro, casado, '.d'IToga.do, resident:e e c1omici11adD nesta C'J.dade de I

IttU:lbiara-GO, à Av. 'I'rindade. Bll, centro. n~tu.ral de ItumbJ.a.ra-GO. I

aos 25.12.51, filho <10:: Divino Kartins da Silva ~ Francisca OV1d~a da
,SilVà , portador da Cédula de Identidade n{l ~31.036. expedida pela. '
.'S5r/aO I!m 31.10.74 e C;'F n.o OSB.e25.751_6B • .s CLEUZA. aERNARJ:'i~S l-'UI_t
~. brasileira. casada, emp:resAria, resident:e e d01:U.cilJ.ll.da nes
ta c~dade de Itumb].U.2.-Go• .l i.ua ~rica~ 220, ce.ntro. nat'\lril.l de: 1

ItumbiiU'a_GO, aos 23.06.5l, 1'il.ha de JvaflUim!lernardes Filho (: Harc!'::
lina Bernardes }~aCh<l.do, portadora da ~dula da- Identid.ade nQ 771.429
expedida pela SSP/GO em 22.10.76 e CPF n~ 455.694.441-49.

~~~ ~~e~L=~!l~~C~~~~~~:E~C~~L%:l~~O~U~~:D~OR~~~~~~~~I~~~~~
~, a qual-s!;-à pE:la:; c:lâusulas q;ue adiante .5eguen:.:

01 - A Eima girar:!. sob 3. deJlol':linaçâe !oac:ial d~: P..ÁDIO !!:EUA RIO 1T
Q.6., ter! .sede nesta. cidade de Itumbiara, Estado de Goi~$, , Praça da
.E:.ep~blica n~ 654 - centro, Eái.rlc:::io f:xecutivo salil 808 _ SI! (ol'taV'o)
A.'1UaT, ficando eleito o .fôro de,Ha comarca para qualquer .ação .funda_
ela no prescAt~ conuato.

02 - O objeti....o da sociedade ser~ de: Sf;:RVICüS DE' RADIODIFUSÃO SD1lD-
EA., F.:, Clt e TV. '.

D3 - O capital social !;er~ de Cz$60D.ClOO,OO (seiscent.os m:il cruzados
dividido em 600.000 (scdsce:n:as ril) quotas d.~ CZ$l,Oo (hUJ:l cr.. zaõ.o)
caoa ur~, sendo o 5beio: DONIZETE SO....RES GUD'.A.P,)'.E'5, subsc...-ever! e '
int~9rali2.ar';' 200.000 (duzentas mil) ~uotas de CZ$l.OO (hwc cruzaêo~
cada t1JlIa. pt.-::-..fa=.endo a sua quota-parte do capi 'ta.l soeia.l a i~.?ortâ!i_

çii1 doe ~t~O'J.OOO,OD (du'Z.entos mj,1 crtl'2.ados), à O~.lO.86; LUIZ !t..U-'
COS DA 51:10\"/" .!:'!J.bscreve::-A e i.ntegralizará 200.000 (duz.enta~o

tas cie C:o:.:l,OO (hllJ:l cruzado) c:~da uma. perfazendo a sua quota-partel
rio capital s0cial a i.mport.tDcia de C:~200.000,OO (du~entos mil cruza
õos), à 01.10.86. E CLBI1ZA m;1Zi;AIi'.DE:S GUDU.?7-..ES. s\lb~crever~ e ir.t.e_"õ
grali~arA. 200.000 (duzentas mil) qu.otas de C::$~,OO (hum cruzado) ca_
da UITla, pcr!a::.endo a sua quota-parte do capital soc~al a iJl:port:lnC=i2
de CZ$200.000,oo (duzentos I:lil cruzados), il 01.10.86. Todas i\S inte
gralizações serão .feitas em r:l(:reda corrente d"o ~a1s CJ'J 01.10.86.

04 - As quotas do capital social são udivislvei!; e não poderão ~er
c:cdidas ou transferidas sem o expresso concentinent.o dos s6ciQs~ ca
bendo em igualda.de de. preços e condições, o diTc~to de preferência '
ao s6c:io que qu.eira adqu1ri_las, no caso de a.lgum qu.otista pretenda
ceder as que possui.

05 - A sociedade se compromete, por seus s~ciO$. a não efetuar qual
qur-r alteração neste contr'a.to social !ic.Jn que te-nha. para i5so sido •
plena e legalmente autorizada pelos 6rga.os do Ministério das COIlUl'1i_
cações previamente.

~:r~e~~e;~~~a:e:~s~r.~~:;~~:i~~~à;i~a~:~~i~e~~:~~:~~~~:e:is
direta ou incU..retaJl1!:nte. a estrõlngeiJ..r.s e pessoas Jurllti.cu.

:J? - A sociedade 'se obriga a C'~s~:r:v!:!', ~om o rigo: ~U.... ·ff"9tor::~~1\eis.
decretos, re.;'Hament.os. portar1a~ e qua~"iquer decl.sOt'.;" ~ü{~~.!pa~~'re1\

emanados do nri...Ustêrlo ljas comunicações ou de seus dc,;Lai"'~4S"Sl\rf
bcrdinados, vigentes e a vig:.r.r" e reEeT.'Cnte às lCgis).aç:õe~i!;d:i"W}
difusão sonora em gerl11. ~

Da - A sociedade: s.c c.omprome'tc a lllantcr em .:eu qu.adro de iuncio.,boid
um nf1mlll'O núnimo de dois terços de fi!:>TIPregados brasileiros natos.

"9 - A sociedade não poaer! executar serviços nem deter concessõ~:s I

l'enr..issõe;!; de radiodiPusão sonora no pais, alêm ,dos J.im:ites prey:ts-'
tos pelo AxtigD 12, do Decreto lei n5! 236, de 28 de Fevereiro de 1.
967.

10 - A saída do s6cio, na oportunidade. será objeto de anuência. prf
via' do minist~riCt das comun.icações e que obtida, serA arquivada a al
t~ação na Junta CQzr-:X'Cia~ do Estado de Goiás.. -

II - Ds neg6cios sociais se-rão geridos pelos s6cios: DONI7..t:TE SO_.\P...BS
GUIH}.R}J:;S C LUIZ BAR.COS DA SILVA, sendo-lhes, entretanto. vcdMo o '
üSõdã""TIrm.a em neg6cios alheios aos l"in.s soci.ais, tais como: avais,
endossos ou .fianças de favorcc: de qualquer espécie.

~2 - Em caso de .falecim~nto,. :ú!":pedi..rnento ou inc:apec.idade de qu~lquer

um dos s6cios, a sociedade não dissolverão

13 - Em qualquer dos casos previstos con.f. cláusula 12 (doze), os J

he'l'oeiros não poderão ;h'l.gre.ss~=, à sociedade. sem a aprovaçiio de to-'
dos os s6cios remanecentes e da auto:t"ização prévia de lIli.n:'.;t:&rio d<:l.s
coImmic<4ções, caso não haja aprovação por ,p2..rte ã.~ 'U]t. s.6c.io e o'U. de.
mini!:lt6rio das comu.ni.caç:õ~~, oz herdeiros rec:eb~So seu:: hav!U'-es na
seQ1Q1l1:e condição: 2.5% (~"inte ~ cinco por ceJZto) do total apurado llC'
prãzo de 60 (sessénta) dia!). a con'tar da data d9 encerramento do b~

~;~ç;a~~~e~al~9e (~~v~)%p~~~~~ai~~~~o-c~~r~~~~~:~~~ ~~~~~t:J s~:
cessivo~, vencendo a 'Primeira delas 30 (trinta) dias do pagamento d;:;
.:inicial.

14 ..:. No caso de nomear p.:roeurador ou procurado:r:-es 'para .represen.'tar a
socied.ade: em qualquer ata, deverã o :ins'trUmento .ser visado pelo de_t
~artaJnento de telecomunicação I'DE1IT'EL'. ,

15 - Anualmente a 31 de Deze.nfurç serâ levantado, o balanço geral do
ATIVO e PASSIVO, bem Co.lilO a demonstração de :resul'tado do exercicio,'
'õ'iMitoVêXI.fIc.ado, se positivo, será levantado para a conta de Lu
cros ACUJ!lulados pari'i futux05 aumentos do capital zocial e se negllti
vo, pare:. Frejuiz.o a Amortiz.ar, conforme legisJ"ação do Imposto de Ren
da em .."igor. -

16 - A !lot:=:l.edade nS:o pos!'lui .filiais, porfua pode'fá abri_las em todo '
te1"ritf>!.'íó nacional, obedecendo as normas legais.•

17 - Todos os s6cios terão direito de U1l'.a retirada mensal a titulo I

de p1"6-1aborc, obedecendo esta retiradA aos lir:ri.tes núnirr:os e rnáxi-l
mos da legislação do iJnposto de renda. sendo a mesma levada a dêbi to
das despesas da sociedade 5úb o titulo de red.T3.da pr6-1abore.

la - A sociedade ter'; o inicio 'das suas atividades apiU'tir de 01.10. I

86 (U de OUtubro de 1.986).
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E, por est"arerr. ;ls.sim justo C contratados, lavraJ1l este ~':~~ur.!:,~t':'.7.~'
quatro vias de igual for~ e teor, que serd:o assinadas t''i-::i(.McloJ.~
contratantes cOllJuntament.e cor: duas testemunhas. .'

ItlUnbiara_GD, 24 de Setembro de 1.9,86

1 • TIl."'H~HI!:S['lR UHlclrA.t

1.1 _ f.bt"it .. nft'l ,..1 ....0- lndúuri., CotIllrci".dr ~'ll)ir."'..nt(O~ para

t~lt'colllunLc.,,;u Ltõ.

1.2 : tipo '/Oll ~adlllo: 'TV • 1000·'"

'LUIZ MARGOV DA SILVA'

~
"" ()Df>.P"

'OL ZA m:r.i';:.1I':'AR"',,"4S"'·"G"'UI!""'Wi:..:"'·""''''CES'. C
Assinatura por qUem de direito

2.1 - f.bric.lll~: T('llvo- Indültria , COTllPn;i", d~ Equipnm('nto pU"

Tehcom\lnic .... õu Ltda

2.2 - tipo ,/ou Ilodrlo: RTY - 250-1.

Úuabiau-Go., 1", de outubro de 1.98!1

3.2 - tipo e/ou lIlodelo: "'lt Dal:.-S

• DIREtOR

:3.1 • hLric"nt~: ENTEG- EIiG. tlE TELECO~lt1NIC~ÇÕ:S r: E.U:Tlt01UCI. ~c:

GOlAs LTDA

!ditaI 141='· 249/813

D.O.U 19 D!I 66

PkOC1l.AH",ÇÃO

o abaillCo auinado, düil~nte lt,"llllcnte ruponsável

pph RAlHO liF-!RA RIO LTDA., ca.t n.de nll cidad, dO! I'I''uM~l#t:RA, fJUdo de Goi •• ,

dec.lar;a que:

Conaideundo o intereue nacional e • [inslido.de e-

a outorl:lI pna o nrviç.o i:Ie Udioclif.usão TELEVISÃO (CERAÇÃO) na eidnde de ltu!!!

biarl1, c.olllpror.\l!tese • elnborar seua prO&lalUI informativoa, educ.aeionail e lO

vivo, b~m como. publicidade <::o~crcial I!! o lervi'jo noticiolc, d~ forll'<1l. eoo_

do hOIllC1f' bni!;ileiro, ohserllando entre outro., OJ Je&l.lint"'" crit~riol:

., _ preCcrêrll"ia a telU"'''. lutores e int~rpretc5 na_

cio:ulis. afil'. de inc.el'ltiv::lr .. cf'i;arillid,ldc do

bomem br... ileiro (lo o deu:nvolllim.!:.nto d::lS elll[Jr2.

••• produtoras nacionais, i:b~ I c.onspquentc ::I:

plia~;o do mercado de tra!lallo lig,1dc a tod.li

02 - O soclo OONI?ETE SOARES GUIMAR.ltEb. transfe.re 100.0DD (cem.
mil) qUOtD5 dA Czií 1,00 (hum cruzado), cada uma, pan, ú 50clo:
Or. LUIZ H"RGOS 0.'1 S/LV/i, e 100.000 icem m/'I} qllotO!i de Cz$ 1,00
(hum' cruzado), cada lima, pera a socla: GLEUZII' afRNARDES
GUlf1tLR~r:S, traosfcrenclas esta~ que ser1!o feltlls na melllor forma
do di re I to, com r I coa rasa e .!Ier(ll qU( taçtio.

b~ - respeito is diferendaçõe5 rcgionili$ d~ .:ult... ~

rA br;a5ill'.ir .. , procur..ndo reLacioná-laR C;n aeu

próprio contexto;

0'1 - Por força da preOlen'U alteraçlia, a ccmp·OSlcll:o do capital
50cl aI p<lS51lra a ser a segu I nte:

[)3· - O c-DpltaJ socIal' que era de Gz$ f.H1D.D[I[l,DO 'Seiscentos mIl
cruzndos), d!vlllldo em 600.00D (Selscclltes mil) quotas!.le Gzti
1,00 {hum cru1.fldo) cadll u.mil, eleva-se nestb (lata PíHa Gz$
12.,"l00.000,OO (Doz.e m!lllIlcs e Quatrocentos mil cruzados),
dl\fluiUG em 12.'100.000 (Doze mllhtles e Quatrocentas mil) quotas
de Gz$ 1,00 (hum cruzado), cadil uma, sofrendo assim um f1Um8nt:o de
Clt 11,tlClO.OOO.OO (Onté milhões e. Oltocento·s mil cruzados),
lmportarn:la estiJ Integralizada da SC9ulnte formil:Gz$ 5.900.000,00
(Cinco milhões e NOl/elcentos mil cruzados';' pelo soclo Dr.LUIZ
~lflI1COS 01\ SILVA, e GZ$ 5.800.00D,OO<ClllcO mIlhões e .Novecentos
[nll cruzados) pela sacia, GlEUZA BERN·l\RDES GU1MARI\ES.
representadas pelo saldo da cO·l1ta: Reserva de Correç50 ~o

Copl ta I.

publicidAd... dI' nolrmu ;tic.... indi'r<:"n • .iv('ll1 •

prr)tl!'~;o do F'~bl íCD >! do C"ofljOumidor.

.1 - .. limitlÍ-la .. u11> ".",1ft,,, d .. 2S1 (vinte f cinco\

por Cfnto d. progra11>.:l"~CI dl.ru; 11'" IOt'r,'1 dl1\II

ds AO lon~o d. pc(>gr;tll'f~.,5o e não ,por i , ~upe

rior à 02 (dois) lDim.ltoa c()nOll"cutivL':!;.

b) _ • conl~rll.r em >l'!'UlI ArquivC'I, pOT pr"Ml d~ bO

(.esSentA) dia,. devidiltrll'ntt autentU' .. ;lo,; p('~

lo t"t"I~onalÍ\ll!l, 05 t~xto~ I:.!,:- toda oi pr0I:rólm"~

çio irradiada, l!iseriminl!dtor. por dill, i'~'ru I!

.-intato!:, pord .ert!m cOI1~Ult.Hloll pi'!lt:i Or;i~ Fi.!'

c:aliltadof', qU/I:.do nF'cesl:~rio.

Quanto. pubJidd/ldc~

e) ••anultn'j.o de elevado .~ntído .li~[)..."ral, ci.

vh:o, pltdóli~o ". "ducIllvo••

A Entidade Qbri,la~lI';

d) • fidedianidallr da tonta- dr jnforlll"~.1."' /1" f.tlll

ante. d. I!r!li.sãl:' da nodcia e oburvandl. nA

• " programaç.io d••mi"OrA dl!vl'rí atf'nde!f ." ... tipu.

bçõel do Il.~&ulaelllnto dOI Se-rlliçol r!.e RadiDd;!uaDo, _""im el;l""l dOIl af'ti.·.H' II

e 16, " I'i' e 22 do D.. cretll-lci n9 2)f>, de Z' de h·".r.. iro d,- 19(,7; .' ...·lJJri ..,
HEC/HC 5(,8, dI! 2 I dI' Qutubro de 1.9S0 li! Portaria Me nl' S~ de jS dI' ~~:Y.lr.._.."

19"1(" motli.ficild.:l pelA Portlrio"l HC nO ~Ua2. d.. 2r. d", l... rço d'l! 109ft:.

til rei to'.

RAOIO BElAA AIO~

_~?__ f};L~~_~_~~~"
-- OVo ifü~ MAI'lCOS DA SILVlI

TestemUll1l3S:

O.O.U 19 0& 88

Aeel natura por quem d·e
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Ql,l.nlo ao "1:1"\Iict' "toe 1dos,:-. a En\~~tl'(l ~t>'·,I·r~"""e\\:

ae ~ dCt<tinar gratuit'l!lc..te ....~ !utorid.de, ou iI quem leUII$ Vctes [l~cn'm, p~

rJl :I irr".di~i:;" ~~ '''UI\ pl"ogr."'.1I5 I!'duc.ciO\lai ••s~im dilõtribuidoli:

- 30 (trin!.) ",jnutoll de .eltl,lnd~ a ~Cltt.-!~ira. no

horlÍrio que l~c~ .prove·r. dentro do per10dl:l

funeion"mento da tmit~oT'; c \

Quanto i protrAlIIlI;io :!2 vivo, o que di.pu$cI"Cr.I

Podl!fl!Iõ Público. conccdtntf:••

RA RIO LiDA, c.t10 .cjil • caeolhid .. P,UlI • tXtc:u~.C' do serviço de- t.c:I1odi.ru$ã~\

proposto no Edital o" 249!SS, 11 lHoduzir uma progrõl""õI~ã" din~'Tlicil .. m_,d.;rrHll'n'

téenicê de t".dlOdifulii~" onde, l''':'!:ll dot:linantc licr.íi • finalt.é ...d~ t'duc"Hl~'a e

ctlltut'1I1 do 'cr\li~o.

DT. L1JIG~~ClJ5 0'-' ~lLVA - DlrctCOr.

Projetos
PROJETO DE LEI

N° 1.987-A, DE 1989
(Do Senado Federal)

Modifica o dispositivo do vigente Código Florestal
(Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965) para o
fim de dar destinação específica a parte da receita
obtida com a cobrança de ingressos aos visitantes
de parques nacionais; tendo pareceres: da Comissúo
de Constituição e Justiça e Redação. pela constitu
cionalidade. juridicidade e técnica legislativa; e, da
Comissão de Agricultura e Política Rural, pela apro
vação.

(Projeto de Lei n' 1.987. de 1989. a que se refe
rem os pareceres).

O Congresso Nacional decreta:
Ar!. i' O parágrafo único do art. 5' da Lei n' 4.771.

de 15 de setembro de i965 (Código Florestal). passa
a vigorar com a seguinte redação:

"Parágrafo único. Ressalvada a cobrança de in
gresso a visitantes, cuja Receita será destinada em
pelo menos 50% (cinqüenta por cento} ao custeio
da manutenção e fiscalização. bem como de obras
de melhoramento em cada unidade. É proibida
qualquer forma de exploração dos recursos naturais
nos parques e reservas biológicas criadas pelo po
der público na forma deste artigo."

Art. 2' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 3' Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal. 7 de abril de 1989. -Senador Nelson

Carneiro. Presidente.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N' 4.771. DE 15
DE SETEMBRO DE i965

Institui o novo Código Florestal

Ar!. 5' O poder público criará:
a) Parques Nacionais. Estaduais e Municipais e Re

servas Biológicas com a finalidade de resguardar atribu
tos excepcionais da natureza. conciliando a proteção
integral da flora. da fauna e das belezas naturais com
a utilização para objetivos educacionais, recreativos e
científicos.

b) Florestas Nacionais. Estaduais e Municipais com
fins econômicos. técnicos ou sociais. inclusive reser
vando áreas ainda não-florestadas e destinadas a atingir
aquele fim.

Parágrafo único. Fica proibida qualquer forma de
exploração dos recursos naturais nos Parques Nacio
nais, Estaduais e Municipais.

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Agri
cultura, de Transportes, Comunicações e Obras PÚ
blicas e de Finanças.)

SINOPSE

Projeto de Lei do Senado n' 241, de 1981

Modifica dispositivo do vigente Código Florestal
(Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965), para
o fim de dar destinação específica à parte da Reeeita
obtida com a cobrança de ingressos aos visitantes
de parques nacionais.

Apresentado pelo Senhor Senador Roberto Satur
nino.

Lido no expediente da sessão de 3-9-81, e publicado
no DCN (Seção lI) de 4-9-81.

Distribuído ãs Comissões de Constituição e Justiça,
Comissão de Agricultura, Comissão de Transportes.
Comunicações e Obras Públicas e Comissões de Finan
ças.

Em 11-3-83. arquivado nos termos do art. 337 do
RI.

Em 14-4-83. incluído na Ordem do Dia. RQS n"
449/83. de autoria do Senhor Senador Roberto Satur
nino. lido em 28-3-83. de desarquivamento do projeto.

Em 16-9-85, foram lidos os seguintes pareceres:
N' 634/85. da Comissão de Constituição e Justiça.

relatado pelo Senhor Senador Martins Filho, pela apro
vação.

N' 635/85. da Comissão de Agricultura. relatado pelo
Senhor Senador Roberto Wypych. pela aprovação.

N° 636/85. da Comissão de Transportes, Comunica
ções e Obras Públicas. rclatado pelo Senhor Senador
Lenoir Vargas, pela aprovação.

N' 637/85. da Comissão de Finanças. relatado pelo
Senhor Senador Albano Franco, pela aprovação.

Em 5-12-86. incluído na Ordem do Dia. Aprovado
em primeiro turno.

Em 2-3-89. incluído na Ordem do Dia. Aprovado
em segundo turno. À Comissão de Redação.

Em 3-4-89. aprovada a redação final. nos termos do
Requerimento n' 56189. do Senhor Senador João Cal
mon, de dispensa de publicação para imediata discussão
e votação da matéria. À Cámara dos Deputados com
o
Ofíeio SM/N' i85, de 7-4-89.
SMIN'! 185 Em 7 de abril de i989
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luiz Henrique
DO. Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados

Senhor Primeiro Secretário.
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência.

a fim de ser submetido à revisão da Câmara dos Deputa
dos. nos termos do art. 65. da Constituição Federal.
o Projeto de Lei n' 241, de 1981; constante dos autó
grafos juntos, que "modifica dispositivo do vigente Có
digo Florestal (Lei n' 4.771, de i5 de setembro de 1965).
para o fim de dar destinação específica à parte nacio
nais~~ .

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Ex
celência os protestos de minha alta estima e mais distinta
consideração. - Senador Pompeu de Sonsa. Primeiro
Secretário em exercício.

PARECER DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO E JUSTiÇA E REDAÇÃO

J - Relatório

O Projeto de Lei n' 241, de 1981, propõe a introdução
de alteração no Código Florestal com vistas a deter
minar formas de aplicação da receita obtida com a co
brança de ingressos aos visitantes de parques nacionais.

O projeto. de autoria do então Senador Saturnino
Braga. fora apresentado em 1981, tcndo tramitado pelas
Comissões de Constituição e Justiça. Agricultura.
Transporte. Comunicação e Obras Públicas e Finanças,
onde foi aprovado, sem emendas.

No Plenário do Senado Federal obteve aprovação
em 1" turno em 1986 e em 2' turno em março de 1989.
sendo agora encaminhado à consideração da Câmara
dos Deputados. oneje é identificado pelo n' 1.987, de
1989.

lJ - Voto do Relator

A proposta, ora em exame, foi elaborada segundo
os preceitos constitucionais e jurídicos vigentes, inexis-

tindo, portanto, óbices quanto ao aspecto jurídico-cons
titucional.

No que tange à técnica legislativa, o projeto fora
estruturado de forma adequada.

A matéria. objeto da proposta. estú inscrita nos limi
tes de competência da iniciativa parlamentar prevista
no texto constitucional.

Em face do exposto, nOssO voto é pela constituciona
lidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do
Projeto de Lei n" 1.987. de 1989.

Sala da Comissão. 24 de maio de 1989. - Costa
Ferreira. Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e Redação.
em reunião .ordinãria plenária realizada hoje. opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa do Projeto de Lei n" 1.987189, nos
termos do parecer do relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Nelson Jobim - Presidente. Jo"o Natal e Jorge Me

dauar - Vice-Presidentes, Carlos Vinagre. Harlan Ga
delha. Hélio Manhães, José Dutra, Leopoldo Souza.
Evaldo Gonçalves, Mendes Ribeiro. Michel temer. Nil
son Gibson, Thedoro Mendes, Plínio Martins. Renato
Vianna, Rosário Congro Neto, Francisco Benjamim.
Aloysio Chaves, Costa Ferreira. Dionísio Hage. Paes
Landim. Eliézer Moreira. Jairo Carneiro, Ney Lopes.
Raimundo Bezerra. Oscar Corrêa. Juarez Marques Ba
tista. Miro Teixeira. Sigmaringa Seixas, Vilson Souza.
Gerson Peres, José Genoíno. Ibrahim Abi-Ackel. Dou
tel de Andrade. Horácio Ferraz. Marcos Formiga, Ro
berto Torres. José Maria Eymael. Gonzaga Patriota,
Aldo Arantes. Alcides Lima, Egídio Ferreira Lima e
Ervin Bonkoski.

Sala da Comissão. 31 de maio de 1989. - Nelson
Jobim. Presidente - Costa Ferreira. Relator.

PARECER DA COMISSÃO
DE AGRICULTURA E POLÍTICA RURAL

J - Relatório

Proveniente do Senado Federal. o Projeto de Lei
n'" 1.987. de 1989 (PLS n" 24I181) visa alterar dispositivo
do Código Florestal com o objetivo de dar destinação
específica a parte da receita oriunda da cobrança de
ingressos aos visitantes de Parques Nacionais.

O fato é que, atualmente já se cobram os ingressos.
Entretanto, sua destinação nem sempre está ligada a
conservação e fiscalização dos parques.

A proposição já foi aprovada nas comissões de Cons
tituição e Justiça, de Agricultura, de Transportes, Co
municações e obras públicas e finanças. com aprovação
também. em 1" e 2" turnos no Plenário do Senado Fe
deral.

Posteriormente, foi enviado a Câmara dos Deputa
dos. sendo distribuído a Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, que deliberou unanimente pela
constitucionalidade. juridicidade e técnica legislativa,
conforme parecer do relator.

Cabe agora a este órgão técnico emitir parecer sobre
a proposição.

II - Voto do Relator

Do ponto de vista ecológico, é imprescindível a cria
ção e manutenção de Parques Nacionais, Estaduais e
Municipais. com a finalidade de preservar a natureza
e a sua utilização para objetivos educacionais, recrea
tivos e científicos.

A iniciativa que ora se apresenta merece todo nosso
louvor, pois proporcionará maior nível de sustentação
econômico-financeiro para a conservação e fiscalização
destes Parques.
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Em face do exposto, digo que o Projeto de Lei n"
1.987 de 1989, é inteiramente merecedor de nossa apro
vação.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Agricultura e Política Rural, em reu
nião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente
o parecer favorável do relator ao Projeto de Lei n"
1.987/89.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: José
Egreja, Presidente; Rodrigues Palma, Vice-Presidente;
Ruy NedeI. Waldyr Pugliesi, João Rezek, Antonio de
Jesus, Jayme Paliarin, Jacy Seanagatta, Cleonâncio
Fonseca, Juarez Marques Batista, Ivo Cersósimo, Costa
Ferreira, João Paulo, Francisco Coelho, Darcy Deitos,
Vinícius Cansançâo, Roberto Balestra, Adylson Motta,
Saulo Queiroz, Alexandre Puzyna, Ivo Mainardi, Ubi
ratan Spinelli, Oswaldo Bender, José Tavares, Valdir
Colatto, Vicente Bogo, Osvaldo Sobrinho, Érico Pego
raro, Jorge Vianna, .Tovanni Masini.

Sala da Comissão, 27 de setembro de 1989. - José
Egreja, Presidente. - Valdir Colatto, Relator.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N~ 144, DE 1989

(Do Sr. Ismael Wanderley)

Dispõe sobre a concessão da aposentadoria espe
cial prevista no § l' do art. 40 e no inciso 11 do
art. 202 da Constituição Federal e dá outras provi
dências.

(Às Comissões de Constituição e Justiça e Reda
ção; de Serviço Público; e de Finanças.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Os servidores públicos e os empregados de

empresas privadas. portadores de deficiência físico-mo
tora, têm direito à aposentadoria especial com proven
tos integrais,.após 25 (vinte e cinco) anos de efetivo
exercício na profissão.

Art. 2" A aposentadoria por velhice das pessoas de
que trata o art. l' desta lei será concedida aos 60 (sessen-
ta) anos de idade. .

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

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

Justificação

O § 1" do art. 40 e o inciso II do art. 202 da Consti
tuição Federal prevêem a concessão de aposentadoria
especial para as pessoas sujeitas a condições especiais
de trabalho, como é o caso da pessoa portadora de
deficiência físico-motora.

Os portadores de deficiência físico-motora podem
executar. como qualquer outro ser humano, tarefas
compatíveis com suas aptidões, sendo úteis e produ
tivos, contribuindo, pois, para o desenvolvimento do
País. Porém, essas pessoas estão sujeitas a condições
especiais para sobrevrvência. que exigenl maior des
gaste físico e que favorecem o surgimento de compli
cações ao quadro inicial, reduzindo sua expectativa de
vida.

Nada mais justo, portanto, do que lhes conceder o
direito a uma aposentadoria especial que possa reduzir
o sofrimento imposto pela situação adversa à qual estão
submetidas.

Sala das Sessões. de de 1989. - Deputado
Ismael Wanderley.

LEGISLAÇÃO CITADA. ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DÓ BRASIL

.......................... ·TfTÜ·i:ü·iú······ .
Da Organização do Estado

.................... ·····C;;:P{iÜLO··vá··· .
Da Administração Pública

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

SEÇÃO 11
Dos Servidores Públicos Civis

Art. 40. O servidor será aposentado:
I - por invalidez permanente, sendo os proventos

integrais quando decorrentes de acidente em serviço,
moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou
incurável, especificadas em lei, e proporcionais nos de
mais casos;

11 - compulsoriamente, aos setenta anos de idade,
com proventos proporcionais ao tempo de serviço;

111 -voluntariamente:
a) aos trinta e cinco anos de serviço, se homem. e

aos trinta, se mulher, com proventos integrais;
b) aos trinta anos de efetivo exercício em funções

de magistério, se professor, e vinte e cinco, se profes
sora, CCJffi proventos integrais;

c) aos trinta anos de serviço, se homem. e aos vinte
e cinco, se mulher, com proventos proporcionais a esse
tempo;

d) aos sessenta e cinco anos de idade, se homem,
e aos sessenta, se mulher, com proventos proporcionais
ao tempo de serviço.

§ l' Lei complementar poderá estabelecer exceções
ao disposto no inciso UI, a e c, no caso de exercício
de atividades consideradas penosas, insalubres ou peri
gosas.
.. .. , ·itTüi.o ·viiI· .

Da Ordem Social

..........................cúfTüi.O·Ú···················· .
Da Seguridade Social

SEÇÃO III
Da Previdência Social

Art. 202. É assegurada a aposentadoria, nos ter
mos da lei, calculando-se o benefício sobre a média
dos trinta e seis últimos salários de contribuição, corri
gidos monetariamente mês a mês, e comprovada a regu
laridade dos reajustes dos salários de contribuição de
modo a preservar seus valores reais e obedecidas as
seguintes condições:

I - aos sessenta e cinco' anos de idade. para o ho
mem, e aos sessenta. para a mulher, reduzido em cinco
anos o limite de idade para os trabalhadores rurais de
ambos os sexos e para os que exerçam suas atividades
em regime de economia familiar, neste incluídos o pro
dutor rural, o garimpeiro e (J pescador artesanal;

II - após trinta e cinco anos de trabalho, ao homem.
e, após trinta, à mulher, ou em tempo inferior, se sujei
tos a trabalho sob condições especiais. que prejudiquem
a saúde ou a integridade física, definidas em lei;

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N~ 152, DE 1989

(Do Sr. Amaury Müller)

Estabelece restrições à dispensa imotivada (art.
7', inciso I, da Constituição Federal).

(Anexe-se ao Projeto de Lei Complementar n"
33/88)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 10 É vedada a dispensa arbitrária ou sem justa

causa:
a) do empregado eleito para cargo de direção de co

missões internas de prevenção de acidentes, desde o
registro de sua candidatura até um ano após o final
de seu mandato;

b) da empregada gestante, desde a confirmação da
gravidez até cinco meses após O parto;

c) do empregado sindicalizado, a partir do registro
da candidatura a cargo de direç,io ou representação
sindical e, se eleito, ainda que suplente', até um ano
após o final do mandato.

Art. 2' Excetuada a hipótese do artigo precedente,
a dispensa imotivada ou sem justa causa acarretará os
seguintes aumentos de percentagem prevista no art.
6', capnt, § 1', da Lei n' 5.107, de 13 de setembro
de 1966:
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a) 4 (quatro) vezes. quando o empregado tiver um
ano de trabalho;

b) além de 4 (quatro) vezes, mais 2 (duas) vezes
por ano de serviço excedente a I (um) ano ou fração.

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

Art. 4" Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Sessões, 14 de setembro de 1989. - Depu

tado Amaury Müller.

Justificação

A norma geral que prolbe a dispensa imotivada de
trabalhadores, temporiamente disciplinada pelo art. 10
do Ato das Disposições Transitórias, constitui - sem
dúvida - uma das mais importantes e avançadas con
quistas da Carta democrática de 5 de outubro de 1988.

Sem prejuízo da luta pela estabilidade do trabalhador
no emprego, cuja consecução representa a pedra de
toque dos setores mais identificados com a classe operá
ria, importa, agora. regulamentar o dispositivo contido
no inciso I do art. 7" da Constituição Federal, a fim
de que esse mecanismo adquira plena eficácia e possa
transformar-se em poderoso instrumento de defesa dos
direitos dos assalariados brasileiros.

Claro está que a presente proposta não pretende,
de forma alguma, ser um estereótipo ou uma fórmula
acabada. Trata-se, na verdade, de um ponto de refe
rência para democratizar e alargar o debate em torno
do assunto.

Com essa modesta contribuição, busco apenas e tão
somente propor a discussão acerca da implementação
de mecanismos legais que assegurem ao trabalhador
garantias de proteção a seus mais legítimos direitos
constitucionais.

Fica. pois, a expectativa de que, com a horizonta
Iização do diálogo, o presente projeto de lei comple
mentar seja enriquecido, ampliado e modernizado pcla
valiosa colaboração de quantos, no Parlamento brasi
leiro, empenham seus esforços no sentido de garantir
à imensa massa de trabalhadores. cujos salários estáo
muito distantes de corresponder à própria dignidade
humana, um dique de proteção contra a dispensa imoti
vada, que, em outras e recentes épocas, sangrou direitos
e sepultou esperanças válidas.

Sala das Sessões, 14 de setembro de 1989. - Depu
tado Amaury Müller.

LEGISLAÇÃO CITADA. ANEXADA
PELA COORDENAç.i..O DAS
COMISSÕES PERMANENTES

CONSTlT-UIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

. · ······· .. ··TiiüLclú· ..
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

..........................CÚfTÜLO'jj'" .
Dos Direitos Sociais

Art. 7' São direitos dos trabalhadores urbanos e
rurais, além de outros que visem à melhoria de sua
condição social:

I -relação de emprego protegida contra despedida
arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei comple
mentar. que preverá indenização compensatória, dentre
outros direitos;

ATO DAS DISPOSIÇÓES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS

Art. 10. Até que seja promulgada a lei comple
mentar a que se refere o art. 7', I. da Constituição:

I - fica limitada a proteção nele referida ao aumento,
para quatro vezes, da porcentagem prevista no art. 6',
caput, e § l' da Lei n' 5.107, de 13 setembro de 1966;

11 - fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa
causa:

a) do empregado eleito para cargo de direção de co
missões internas de prevenção de acidentes, desde o
registro de sua candidatura até um ano após o final
de seu mandato;
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b) da empregada gestante. desde a confirmação da
gravidez até cinco meses após O parto.

§ 1" Até que a lei venha a disciplinar O disposto
no art. 7". XIX, da Constituição. O prazo da licença-pa
ternidade a que se refere o inciso é de cinco dias.

§ 2" Até ulterior disposição legaL a cobrança das
contribuições para o custeio das atividades dos sindi
catos rurais será feita juntamente com a do imposto
territorial rural. pelo mesmo órgão arrecadador.

§ 3" Na primeira comprovação do cumprimento das
obrigações trabalhistas pelo empregador rural. na forma
do ar!. 233. após a promulgação da Constituição. será
certificada perante a Justiça do Trabalho a regularidade
do contrato e das atualizações das obrigações traba
lhistas de todo o período.

LEI N" 5.107.
DE 13 SETEMBRO DE 1966

Cria o Fundo de ,Garantia do Tempo de Serviço
e dá outras providências.

"Art. 6" Ocorrendo rescisão do contrato de traba
lho, por parte da empresa. sem justa causa. ficará esta
obrigada a pagar diretamente ao empregado optante
os valores relativos aos depósitos referentes ao mês
da rescisão e ao imediatamente anterior. que ainda não
houver sido recolhido ao banco depositário, além da
importància igual a 10% (dez por cento) desses valores
e do montante dos depósitos da correção monetária
e dos juros capitalizados na sua conta vinculada. corres
pondente ao p.eríodo de trabalho na empresa.

§ 1" Quando ocorrer despedida por culpa recíproca
ou força maiorTeconhccidas pela Justiça do Trabalho.
o percentual de 'que trata este artigo será de 5% (cinco
por cento). obrigada a empresa aos demais pagamentos
nele previstos

§ 2" As importàneias de que trata este artigo deve
rão constar do recibo de quitação de reseisão do contra
to. de trabalho, observado o disposto nos parágrafos
do art. 477 da CLT. e eximirão a empresa exclusiva
mente quanto aos valores discriminados."

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N" 203, DE 1989

(Da Mesa)

Autoriza a Senhora Deputada Eunice Michiles a
participar de missão cultoral no exterior.

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. l' Fica a Senhora Deputada Eunice Michiles

autorizada a participar de Missão Cultural na República
Popular da China no período de 30 de agosto de 1989
a 22 de setembro de 1989, sem ônus para a Câmara
dos Deputados. considerando-se esse afastamento co
mo de comparecimento efetivo.

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

Sala das Sessões, 13 de setembro de 1989. - Paes
de Andrade. Presidente da Câmara dos Deputados 
Edme Tavares, 2' Secretário - Relator.

Justificação

A Senhora Deputada Eunice Michiles foi convidada
pela Federação das Mulheres Chinesas para chefiar uma
Comitiva de parlamentares brasileiras para visitar a Re
pública Popular da China no periodo de 30 de agosto
de 1989 a 22 de setembro de 1989.

Dessa forma. apresenta ofício à Presidência da Câma
ra dos Deputados. solicitando licença para se ausentar
do País e que essa ausência seja considerada missão
autorizada para os fins do que dispõe a letra f, do art.
1". do Ato da Mesa n' 8317S.

A presença da Deputada brasileira nesse evento será
de grande importância para a, atividades legislativas
da nobre Palamentar.

Destarde, nada se nos afigura que possa obstar a
pretensão. razão pela qual apresentamos o anexo proje
to de resolução para os efeitos requeridos.

Este, o parecer.

?IÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

PARECER DA MESA

A Mesa, na reunião de hoje, presentes os Senhores
Deputados Paes de Andrade, Presidente. Inocêncio de
Oliveira. 1" Vice-Presidente. Wilson Campos, 2" Vice
Presidente, Luiz Henrique, l' Secretário, Edme Tava
res. 2' Secretário (relator) e Carlos Cotta, 3° Secretário,
aprovou o parecer do relator. favorável ao projeto de
resolução que "autoriza a Senhora Deputada Eunice
Michiles a participar de missão cultural no exterior".

Sala das Reuniões, 13 de setembro de 1989. - Paes
de Andrade, Presidente da Câmara dos Deputados.

Brasília, 29 de agosto de 1989

Excelentíssimo Senhor
Deputado Paes de Andrade
Digníssimo Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília-DF

Senhor Presidente,
Cumprimento cordialmente Vossa Excelência, e co

munico-lhe que. atendendo convite, da Federação das
Mulheres da China, estarei ausente do País no período
de 30-S-89 a 22-9-89 em missão cultural. e cujo roteiro
encaminho-lhe em anexo.

Sendo o que se me apresenta para o momento, apro
veito a oportunidade para renovar-lhe meus protestos
de elevada estima e apreço. - Eunice Michiles

Brasília, 14 de julho de 1989

Excelentíssimo Senhor
Deputado Paes de Andrade
Digníssimo Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília -DF

Senhor Presidente.
A Federaçâo das Mulheres da China em expediente

datado de 11-2-89 (anexo). formulou-me convite pàra,
juntamente com um grupo de mais tres deputados, ir
àquele país em visita oficial.

Aceitei o gentil convite daquele órgão, notificando-o
que a Comitiva será composta pelas Parlamentares Ma
ria de Lourdes Abadia (PSDB-DF), Rita Furtado (PFL
RO), Maria Lúcia (PMDB-AC) e Eunice Michiles
(PFL-AM). com saída prevista para O dia 31 de agosto
do ano em curso, e duraçáo aproximada de 20 dias.

Apesar dos problemas políticos recentemente aconte
cidos na China, o convite foi mantido. confirmado pela
Embaixada daquele País e ratificado pela própria Fede
ração, conforme telex que encaminho-lhe em anexo.

Uma vez que o referido convite me foi dirigido por
órgão oficial do governo chinês, conjuntamente com
sua Embaixada no Brasil. tomo a liberdade de solicitar
ao ilustre presidente, seu especial obséquio no sentido
de considerá-lo como oficialmente feito à Casa. possibi
litando-nos representar o Parlamento brasileiro naquele
País.

Aguardando o pronunciamento de Vossa Excelência,
aproveito o ensejo para renovar-lhe meus protestos da
mais alta estima e apreço. - Eunice Michiles.

ALL-CHINA WOMEN'S FEDERATrON
FEDERATION DES FEMMES CHINOISES

50 Deng Shi Kou
Beijinh, China

II de fevereiro. 1989

Sra. Deputada Eunice Michiles
Prezada amiga:

A delegação das mulheres da Chi.na terminou com
éxito a sua visita ao Brasil e voltou a Beijing no dia
22 de dezembro. A beleza do Brasil e o carinho e hospi
talidade das amigas brasileiras deixaram uma profunda
impressão na delegação. Uma vez mais, agradecemos
a cálida atenção prestada à delegação das mulheres da
China durante a sua estância no Brasil.

A fim de acrescentar a amizade e a compreensão
entre as mulheres da China e do Brasil. a Federação
Nacional das Mulheres da China tem a honra de convi
dar a Senhora Eunice Michiles para fazer uma visita
de duas semanas na China, na data que a senhora consi
derar conveniente, chefiando uma delegação composta
por 4 deputadas (incluída a senhora). As despesas da

Setembro de 1989

estância da delegação da China ficarão pc1a conta da
nossa Federação.

Com o propósito de facilitar a preparação da progra
mação das visitas da delegação, sirva-se nos enviar com
3 meses de antecipação os nomes das integrantes da
delegação, os aspectos da China que gostariam de co
nhecer e a data da chegada e saída da China da dele
gação.

Com as nossas mais altas considerações, a Federação
Nacional das Mulheres da China.
NMNN
ZCZC FLF407 CRI631 2IA598 ZAF175 X048
BPBR CO CNBJ 063
BEIJING 63/62 8 1630

Deputada Eunice Michiles
Anexo IV - Gabinete 256
Câmara dos Deputados
10160 - Brasília - DF

Cable received. Happy to inform you that situation
now in China is perfectly stable and peoples Iife normal
as usual. Welcome you to Iead the dc1cgation to visit
China according to your original plan on August 31.
Please inform us asap your flight number. Best regards.
Ali-China Womens Federation

VIAGEM À CHINA

30 de Agosto
Brasília-Rio - Varig n'403 saída 14:00 chegada 15:35

30 de Agosto/31 de Agosto/I' de Setembro
Rio-Tokyo - Vatig n" 832 saída 20:30 chegada 13:30

- escalas São Patllo/Lima/Los Angeles!Tokyo - Per
noite Técnico oferecido pela Varig.
2 de Setembro

Tokyo-Pequin - Companhia Chinesa CA n' 926 saí
da 15:20 - chegada 19:50 - voa Korean Airline5-926
14 de Setembro

Pequin-Bangkok - Companhia tailandesa Tg n" 615
saída 19:10 - chegada 22: lOh
17 de Setembro

Bangkok·Paris - Air Franee n" 177 saída 23:00 che
gada às 6:00
21 de Setembro

Paris-Rio - Varig n' 721 saída 23:00 chegada 7:45
22 de Setembro

Rio-Brasília - Varig n' 402 saída ll:15 chegada 12:50

CÓDIGOS DE RESERVA

Drivogh
Deputada Eunice Michiles, PFL - Amazonas
Deputada Maria Lucia. PMDB - ACRE
Deputada Rita Furtado, PFL - Rondonia

Drivdgh
Deputada Maria de Lourdes Abadia, PFL - Distrito

Federal.

PROJETO DE LEI
N9 3.657, DE 1989

(Do Sr. Paulo Delgado)

Dispõe sobre a extinção progressiva dos manicô
mios e sua substituição por outros recursos assisten
ciais e regulamenta a internação psiqniátrica com
pulsória.

(Às Comissões de Constituição e Justiça e Reda
ção; e de Saúde. Previdência e Assistência Social.)

O Congresso Nacional decreta:
Ar!. l' Fica proibida, em todo o território nacional.

a construção de novos hospitais psiquiátricos públicos
e a contratação ou financiamento. pelo setor governa
mental, de novos leitos em hospital psiquiátrico.

Art. 2' As administrações regionais de saúde (se
cretarias estaduais, comissões regionais e locais. secrc
tarias municipais) estabelecerão a planificação neces
sária para a instalação e funcionamento de recursos
mio-manicomiais de atendimento, como unidade psi
quiátrica em hospital geral, hospital-dia, hospital-noite.
centro de atenção, centros de convivência. pensões e
outros. bem como para a progressiva extinção dos leitos
de característica manicomiaL

~ 1" As administrações regionais disporão do tempo
de um (I) ano, a contar da data da aprovação desta
lei. para apresentarem às Comissl"íes de Smlde de Poder
Legislativo, em seu nível. (] planejamento e cronograma



Setembro de 1989.

de implantação dos novos recursos técnicos de atendi
mento.

§ 2" É competência das secretarias estaduais coor
denarem o processo de substituição de leitos psiquiá
tricos manicomiais em seu nível de atuação, e do Minis
tério da Saúde ao nível federal.

§ 3c' As secretarias estaduais constituirão, em seu
âmbito, um Conselho Estadual de Reforma Psiquiá
trica, no qual estejam representados, voluntariamente,
os trabalhadores de saúde mental. os usuários e familía
res, o poder públíco, a ordem dos advogados e a comuni·
dade científica, sendo sua função acompanhar a elabo
ração dos planos regionais e municipais de desospita
lização, e aprová-los ao cabo de sua finalidade.

Art. 39 A internação psiquiátrica compulsória de
verá ser comunicada, pelo médico que a procedeu, no
prazo de 24 horas, à autoridade judiciária local, prefe·
rentemente à Defensoria Pública, quando houver.

§ I' Define-se como internação psiquiátrica com
pulsória aquela realizada sem o expresso desejo do pa
ciente, em qualquer tipo de serviço de saúde, sendo
responsabilidade do médico autor da internação sua
caracterização enquanto ta!.

§ 29 Compete ao Defensor Público (ou outra autori
dade judiciária designada) ouvir o paciente, médicos
e equipe técnica do serviço, familiares e quem mais
julgar conveniente, e emitir parecer em 24 hori's, sobre
a legalidade da internação.

§ 3' A defensoria pública (ou autoridade judiciária
que a substitua) procederá a auditoria periódica dos
estabelecimentos psiquiátricos, com o objetivo de iden
tificar os casos de seqüestro ilegal, e zelar pelos direitos
do cidadão internado.

Ar!. 49 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação, revogadas as disposições em contrário, especial
mente aquelas constantes do Decreto-Lei n9 24.559,
de 3-7-1934.

Justificação

O hospital psiquiátriéo especializado já demonstrou
ser recurso inadequado para o atendimento de pacientes
com distúrbios mentais. Seu componente gerador de
doença mostrou ser superior aos benefícios que possa
trazer. Em todo o mundo, a desospitalização é um pro
cesso irreversível, que vem demonstrando ser o manicõ
mio plenamente substituível por serviços alternativos
mais humanos, menos estimagmatizantes, menos vio
lentos, mais terapêuticos. A experiência italiana, por
exemplo, tem demonstrado a viabilidade e factibilidade
da extinçao dos manicômios, passados apenas dez anos
de existência da "Lei Basaglia". A inexistência de limi
tes legais para o poder de seqüestro do dispositivo psi"
quiátrico é essencial à sobrevivência do manicômio en
quanto estrutura de coerção.

No Brasil, os efeitos danosos da política de privati
zação paroxística da saúde, nos anos 60 e 70, incidiram
violentamente sobre a saúde mental, criando um parque
manicomial de quase 100.000 leitos remunerados pelo
setor público, além de cerca de 20.000 leitos estatais.
Ainterrupção do crescimento desses leitos é imperativa
para o início efetivo de uma nova política, mais CClmpe
tente, eficaz, digna e ética, de atendimento aos pacien
tes com distúrbios mentais.

Apesar de todas as dificuldades estruturais e políticas,
a rede psiquiátrica pública demonstrou, a partir do iní
cio dos anos 80, ser capaz de propor e sustentar novos
modelos de atendimento em saúde mental, que levem
em conta os direitos e a liberdade dos pacientes. Todos
os planos c políticas, entretanto, desde o paradigmático
"Manual de Serviços" do antigo INPS, em 1973, de
que foi co-autor o Prof. Luiz Cerqueira, pioneiro da
Inta antimanicomial, não têm feito outra coisa senão
"disciplinar" e "controlar" a irrefreável e poderosa rede
de manicômios privados, impedindo dc fato a formu
lação para a rede pública, de planos assistenciais mais
modernos e eficientes ..

Propõe-se aqui o fim desse processo de expansão,
que os mecanismos burocráticos e regulamentos não
lograram obter, e a construção gradual, racional, demo
crática, científica, de novas alternativas assistenciais.
O espírito gradualista da lei previne qualquer fantasioso
"colapso" do atendimento à loucura, e permite à autori
dade pública, ouvida a sociedade., construir racional
c ouotidianamente um novo dispositivo de atenção.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção Xl

A problemática da liberdade é central para o atendi
mento em saúde mental. Em vários países (nos Estados
Unidos exemplarmente l, a instância judiciária intervém
sistematicamente, cerceando o poder de seqüestro de
psiquiatra. No Brasil da cidadania menos que regulada,
a maioria absoluta das mais de' 600.000 internações
annais são anônimas, silenciosas. noturnas, violentas,
na calada obediência dos pacientes. A Defensoria Públi
ca, que vem sendo instalada em todas as comarcas,
deverá assumir a responsabilidade de investigar sistema
ticamente a legitimidade da internação-seqüestto, e o
respeito aos direitos do cidadão internado.

A questão psiquiátrica é complexa, por suas inter
faces com a Justiça e o Direito, com a cultura, com
a filosofia, com a liberdade. Se considerarmos toda a
complexidade do problema, esta é uma lei cautelosa,
quase conservadora. O que ela pretende é melhorar
-da única forma possível-o atendimento psiquiátrico
à população que depende do Estado para cuidar de
sua saúde, e proteger em parte os direitos civis daqueles
que, por serem loucos 011 doentes mentais. não deixa
ram de ser cidadãos.

Saladas Sessões, de setcmbro de 1989. -Pau-
lo Delgado, PT-MG.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

DECRETO N' 24.559
DE 3 DE JULHO DE 1934

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

Art. 1" A Assistência a Psicopatas e Profilaxia Men
tal terá por fim:

a) proporcionar aos psicopatas tratamento e prote
ção legal;

b) dar amparo médico e social não s6 aos predis-
postos a doenças mentais, como também aos egressos
dos estabelecimentos psiquiátricos;

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

Ar!. 2" Fica instituído um Conselho de Protéção
aos Psicopatas, com os seguintes membros: um dos juí
zes de órfãos, o juiz de menores, o Chefe de Polícia
do Distrito Federal, o direitor-geral da Assistência a.
Psicopatas e Profilaxia Mental, o psiquiatra-diretor do
Serviço Profilaxia Mental, os professores catedráticos
das Clínicas Psiquiátricas. Neurológica, de Medicina
legal, Medicina Pública e Higiene da Universidade do
Rio de Janeiro, um representante do Instituto da Ordem
dos Advogados, por este escolhido, um representante
da Assistência Judiciária por ela indicado, e cinco repre
sentantes de instituições privadas de assistência social,
dos quais um será o presidente da Liga Brasileira de
Higiene Mental e os demais designados pelo Ministro
da Educação e Saúde Pública.

§ l' O Presidente nato do Conselho é o Ministro
da Educação e Saúde Pública, cabendo à vice-presi
dência o diretor da Assistência a Psicopatas.

Desta prescrição estão isentas as pensões dos menores
interditos e outros, que" privados da direção de suas
pessoas e da administração de seus bens, estejam sob
tntela ou curadoria, como o determina o art. 7' do
citado decreto. (DO de 9-6-54)

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

Art. 5' Quando o pagamento que se houver de fa
zer aos credores for dividido por prazo de meses, trimes
tres, ou semestres ou anos, e se der a negligência da
parte dos mesmos credores, a prescrição se irá verifi
cando a respeito daquele ou daqueles pagamentos par
ciais, que se forem compreendendo no lapso dos 5 anos;
de sorte que por se ter perdido o direito a um pagamento
meJ1sal, trimestral, semestral ou anual, não se perde
o direito aos seguintes a respeito dos quais ainda não
tiver corrido o tempo da prescrição.

Ar!. 7' Os 5 anos não correm para a prescrição:
1') Contra aqneles que; dentro deles, não puderem

requerer nem por si nem por outrem: tais são os meno
res, os desassisados, e quaisquer outros que, privados
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da administração de suas pessoas e bens, estão sujeitos
à tutela ou curadoria.

2') Qnando a demora for ocasionada por fato do
Tesouro, Tesourarias ou Repartições. a que pertença
fazer a liquidação, e reconhecimento das dívidas·e efe
tuar o pagamento.

§ 2' Ao Conselho incumbirá:
I - Estudar os problemas sociais relacionados com

a proteção aos psicopatas, bem como aconselhar ao
Governo as medidas que devem ser tomadas para bene
fício destes, coordenando iniciativas e esforços nesse
sentido;

II - Auxiliar os órgãos de propaganda de higiene
mental e cooperar com organizações públicas ou parti
culares de fins humanitários, especialmente as institui
ções de luta contra os grandes males sociais.

Art. 3" A proteção legal e a prevenção a que se
refere o ar!. l' deste decreto obedecerão aos modernos
prcceitos da psiquiatria e da medicina legal.

§ 1c' Os psicopatas deverão ser mantidos em estabe
lecimentos psiquiátricos públicos ou particulares, ou as
sistências heterofamiliar do Estado ou em domicl1io,
da própria família ou de outra, sempre que neste lhes
puderem ser ministrados os necessários cuidados.

§ 2' Os menores anormais somente poderão· ser re
cebidos em estabelecimentos psiquiátricos a eles desti
nados ou\ em seções especiais dos demais estabeleci
mentos desse gêncro.

§ 3" NfiO é permitido manter doente com distúrbios
mentais er\1 hospitais de clínica geral, a não ser nas
seções especiais de que trata o parágrafo único do art.
4'

§ 4" Não é permitido conservar mais de três doentes
mentais em um domicílio. observando-se, porém, o dis
posto no art. 10.

§ 5" Podem ser admitidos nos estabelecimentos psi
quiátricos os toxicômanos c os intoxicados por substân
cias de ação analgésica ou entorpecente, por bebidas
inebriantes, particularmente as alc60licas.

Art. 4'São considerados estabelecimentos psiquiá
tricos, para os fins deste Decreto, os que se destinarem
à hospitalização de doentes mentais e as seções espe
ciais, com o mesmo fim, hospitais gerais, asilos de ve
lhos, casas de educação e outros estabelecimentos de
assistência social.

Parágrafo único. Esses estabelecimentos psiquiátri
cos, públicos ou particulares, deverão:

a) ser dirigidos por profissionais devidamente ha
bilitados, dispor de pessoal idôneo, moral e profissio'
nalmc~té, para os serviços clínicos e administrativos,
e ma~ter plantão médico permanente;

b)/ estarem convenientemente instalados em edifí
cios adequados, com dependências que permitam aos
doentes completa separação de sexos. conveniente dis
tribuição de acordo também com as suas reações psico
páticas e a possibilidade de vida e ocupação ao ar livre;

c) dispor dos recursos técnicos adequados ao trata-
mento convenientc aos enfermos.

Art. 5" É considerado profissional habilitado a diri
gir estabelecimento psiquiátrico. público ou particular,
quem possuir o título de professor de clínica psiquiátrica
ou de docente livre dessa disciplina em uma das Facul
dades de Medicina da República. oficiais ou oficial
mente reconhecidas, ou quem tiver pelo menos durante
dois anos, exercido efetivamente o lugar de psiquiatra
ou de assistente de serviço psiqniátrico no Brasil ou
no estrangeiro, em estabelecimento psiquiátrico, públi
co ou particular, autorizado.

Ar!. 6' Quem pretender fundar estabelecimento
psiquiátrico, 'deverá requerer ao Ministro da Educação
e Saúde Pública. a necessária autorização, anexando
à petição os seguintes documentos:

a) provas de que o estabelecimento preenche as
condições exigidas no parágrafo único do art. 4';

b) d~claração do número de doentes que poderá
comportar;

c) declaração de que o mesmo observará o regime
aberto. ou misto, e receberá somente psicopatas ou
também outros doentes, precisando, neste caso, a intei
ra separaçüo dos locais reservados a uns e outros.

§ 1" Deferido o requerimento, se tiver merecido,
parecer favorável da comissão inspetora, recolherá o
rcqucrente, aos cofres públicos a taxa anual de fiscali-
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zaçâo estitupada pelo Governo, de acordo com a alínea
b deste artigo.

§ 2' Quando a direção de um estabelecimento psi
quiátrico pretender aumentar a lotação dos doentes,
submeterá ao ministro, devidamente informado pela
comissão inspetora, e respectiva Repartição de Enge
nharia, a documentação comprobatória de que as novas
construções permitirão o acréscimo requerido.

§ 3' Todos os documentos c planos relativos à fun
dação e ampliação de qualquer estabelecimento psiquiá
trico particular, deverão ser sempre conservados por
forma a permitir à Comissão Inspetora o respectivo
exame, quando entender conveniente.

Art. 7' Os estabelecimeutos psiquiátricos públicos
dividir-se-ão, quanto ao regime, em abertos, fechados
e mistos.

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

a) os psicopatas, os toxicômanos e intoxicados ha
bituais referidos no § 5' do artigo 3' que necessitarem
e requererem hospitalização;

b) os psicopatas, os toxicômanos e intoxicados habi
tuais, que, para tratamento, por motivo de seu compor
tamento ou pelo estado de abandono em que se encon
trem, necessitarem de internação e não a recusarem
de modo formal;

c) dos indivíduos suspeitos de doença mental que
ameaçarem a pr6pria vida ou a de outrem, perturbarem
a ordem ou ofenderem a moral pública e não protes
tarem contra sua hospitalizaç:lo;
-df os indivíduos que, por determinação judicial,

devam ser internados para avaliação de capacidade cívil.
§ 2' O estabelecimento fechado, ou a parte fechada

do estabelecimento misto, acolherá:
a) os toxicômanos e intoxicados habituais e os psi

copatas ou indivíduos suspeitos, quando não possam
ser mantidos em estabelecimentos psiquiátricos, ou os
que, por suas reações perigosas, não devem permanecer
em serviços abertos;

b) os toxicômanos e intoxicados habituais e os psico
patas ou indivíduos suspeitos cuja internação' for deter
minada por ordem judicial ou forem cnviados por auto
ridade policial ou militar com a nota de detido ou à
disposição de autoridade judiciária.

§ 3' Nos casos de simples suspeitas de afecção men
tal serão devidamente observados em seções próprias,
antes da internação definitiva.

Art. 8' A fim de readaptar à -vida social os psico
patas crônicos, tranqüilos e capazes de viver no regime
da família, os estabelecimentos psiquiátricos públicos
poderão manter nos seus arredores um serviço de assis
tência heterofamiliar.

Ar!. 9' Sempre que, por qualquer motivo, for In
converúente a conservação do psicopata em domicílio,
será o mesmo removido para estabelecimento psiquiá
trico.

Ar!. 10. O psicopata ou .indivíduo suspcito que
atentar contra a pr6pria vida ou de outrem, perturbar
a ordem ou ofender a moral pública, deverá ser reco
lhido a estabelecimento psiquiátrico para observação
ou tratamento.

Ar!. 11. A internação de psicopatas toxicômanos
e intoxicados habituais em estabelecimentos psiquiá
tricos, públicos ou particulares, será feita:

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

b) a pedido do próprio paciente ou por solicitação
do cônjuge, pai ou filho ou parente até o 4' grau, inclu
sive, e, na sua falta, pelo curador, tutor, diretor de

. hospital civil ou militar, diretor ou presidente de qual
quer sociedade de assistência social, leiga ou religiosa,
chefe de dispensário psiquiátrico ou ainda por algum
interessado, declarando a natureza das suas relações
com o doente e as razões életerminantes da sua solici
tação.

§ l' Para a internação voluntária, que somente po
derá ser feita em estabelecimento aberto ou parte aberta
do estabelecimento misto, o paciente apresentará por
escrito o pedido ou declaração de sua aquiescência.

§ 2" Para a internação por solicitação de outros será
exigida a prova de maioridade do requerente c de ter
se avistado com o internando há menos de 7 dias conta
@s da data do requerimento.
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§ 3' A internação no Manicômio Judiciário far-se-á
por ordem do juiz.

§ 4' Os pa~ientes, cuja internação for requisitada
pela autoridade policial, sem atestação médica, serão
sujeitos a examc na Seção de Admissão do Serviço
de Profilaxia Mental, quc expedirá, então, a respectiva
guia.

Art. 12. Serão documentos exigidos para toda in
ternação, salvo nos casos previstos neste Decreto: ates
tado médico, que será dispensado somente quando sc
tratar de ordem judicial, ou certificado de idoneidade
do internando.

§ l' O atestado médico poderá ser substituído por
guia do médico da Seção de Admissão do Serviço de
Profilaxia Mental, do chefe de qualquer dispensário
da Assistência a Psicopatas e Profilaxia Mental ou c';)
médico do respectivo hospital.

§ 2' Não poderá lavrar o atestado ou a guk .:,; que
trata estc artigo o médico que: .

a) não tiver diploma registrado na Diretona Nacior. !

de Saúde c Assistência Médico-Social;
b) requerer a internação;
c) for parente consangüíneo ou afim em linha reta

ou colateral até o 2' grau, inclusive, do internando;
d) for sócio comercial ou industrial do intemaqdo.
§ 3' Esses atestados ou guias só terão valor se apre

sentados dentro de 15 dias, a contar da data em que
tiverem sido firmados, e não poderão ser concedidos
senão dentro dos primeiros oito dias após o último exa
me do paciente.

§ 4' Esses documentos deverão declarar quais as
perturbações psíquicas ou manifestações suspeitas do
paciente, que justifiquem a necessidade ou conveniên
cia de sua internaçáo.

§ 5' O certificado de identidade deverá conter no
me, filiação, nacionalidade, idade. cor, profissão, esta
do civil, residência, e outros esclarecimentos que tam
bém possam servir para a respectiva comprovação.

Art. 13. A admissão do enfermo proveniente de
outro estabelecimento psiquiátrico s6 pode.rá efetuar
se, se o requerente apresentar:

I - cópia legalizada dos documentos da primeira ad
missão;

II - atestado do estabelecimento donde provier o
doente, afirmando que o mesmo continua a necessitar
de tratamento em estabelecimento psiquiátrico e decla
rando qual o seu regime de hospitalização.

Parágrafo úrúco. Na falta dessa documentação com
probatória, deverão ser observadas as exigências esta
belecidas para a·primeira internaçáo.

Art. 14. Nos casos urgentes:cm quc se tornar ne
cessário em benefício do paciente ou como medida de
segurança pública, poderá ele ser recolhido, sem demo
ra, a estabelecimento psiquiátrico, mediante simples
atestado médico, em que se declare quais os distúrbios
mentais justificativos da internação imediata.

Parágrafo único. O certificado de identidade e o
requerimento do represcntante do doente deverão, po
rém, ser apresentados no prazo dc 48 horas.

Ar!. 15. Todo estabelecimento psiquiátrico deverá
inscrever em livro rubricado pela Comissão Inspetora
o nome, filiação, nacionalidadc, naturalidade, cor, pro
fissão, estado civil e residência do indivíduo admitido,
data da sua entrada, todos os documentos relativos à
internação e nome e residência das pessoas por ele res-
ponsáveis. .

Art. 16. Uma vez hospitalizado, devcrá o paciente
ser imediatamente examinado pelo médico de plantão,
que redigirá uma nota clínica, tão minuciosa quanto
possível, visando o estado somático e mental do inter
nado, e fazendo, especialmente, ressaltar a natureza
das suas reações perigosas evidentes ou presumíveis.

Art. 17. A observação de cada hospitalizado deve
rá ser mantida scmpre em dia, com o histórico de sua
afecção e a exposição do tratamento seguido.

Art. 18. No caso de sua transferência da parte aber
ta para a fechada ao mesmo estabelecimento, será exigi
da guia do médico de serviço, que contenha as informa
çóes fornecidas pelo doente e pela família, os dados
resultantes do exame psíquico e somático, bem como
os motivos que justifiquem essa mudança de regime.

Ar!. 19. Ao psicopata, toxicômano ou intoxicado
habitual, internado voluntariamente em serviço aberto,
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será, imediatamente, cOl1cedida alta, quando a pedir,
salvo o caso de iminente perigo par~ O mesmo, para
outrem ou para ordem pública.

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

Art. 20. Não poderá permanecer em estabeleci
mento especial ab 'rto, fechado ou misto, qualquer pa
ciente, depois de cüneedida a alta pelo médico assis
tente, com exceção dos internados judiciais, dos que
forem enviados com a n·'ta de detidos pelas autoridades
policiais ou militares, e, 15 quc forem internados pelas
corporações militares. A ,.;Ita será imediatamente comu
nicada, para os devidos fins, às rcspectivas autoridades,
que d"verão pr"videnciar, sem demora, sobre a retirada
do paciente.

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

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

maioridade até o 4' grau, inclusive, na falta daqueles;
c) por curador ou tutor.
§ I' O requerente deverá responsabilizar-se pelo

tratamento e cuidados exigidos pelo estado mental do
paciente.

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

§ 3' Quando for recusada a retirada, o diretor do
estabelecimento comunicará. imediatamente, à Comis
são Inspetora os motivos da recusa.

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

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

§ I' O médico assistente poderá conceder licença
de experiência clínica, até seis meses, justificada a con
cessão por qualquer dos motivos seguintes:

I - promover a experiência de reintegração no meio
social ou familiar;

II -promover a influência curativa, qucr em relação
às perturbações mentais, quer em relaçãà a doenças
intercorrentes por mudança de clima, regime ou hábito;

III - averiguar o estado de cura definitiva, colocando
o licenciado em condições de amplo exercício de suas
faculdades intelectuais c morais;

IV -precavê-lo contra a eventualidade:·de contágio
mental iminente, dada a sua prcdisposição individual
c a necessidade de subtraí-lo à residência em comum
que possa agravar o seu estado psíquico.

§ 2' Quer a Iiccnça requerida, quer a de experiên
cia, dispensarão as formalidades de reentrada, salvo
se esta não se realizar findo o respectivo prazo.

§ 3" Quando não houver inconveniente, o médico
assistente poderá prorrogar a licença e neste caso subsis
tirá válida por igual tempo a primeira matrícula.

Art. 23. Qualquer psicopata evadido de estabele
cimento público ou particular, poderá ser readmitido,
independentemente de novas formalidades, antes de
decorridos mais de trinta dias de sua fuga, persistindo
os motivos de anterior admissão.

Art. 24. O diretor de qualquer estabelecimento psi
quiátrico aberto, fechado ou misto, enviará mensalmen
te à Comissão Inspetora um boletim do movimento
de entradas e saídas do mês anterior. devendo também
comunicar-lhe, com brevidade, todas as ocorrências im
portantes verificadas ao mesmo estabelecimento.

Art. 25. O serviço de profilaxia mental destina-se
a concorrer para a realização da profilaxia das doenças
nervosas e mentais, promovendo o estudo das causas
destas doenças ao Brasil, e organizando-se como centro
especializado da vulgarização e aplicação dos preceitos
de higiene preventiva.

§ l' Para segurança dessas finalicades, o Governo
providenciará no sentido de serem submetidos a exame
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de sanidade os estrangeiros que se destinarem a qual
quer parte do território nacional, e os que requererem
naturalização, sendo que, neste caso, o exame deverá
precisar, especialmente, o estado neuromental do re
querente.

§ 2' Os portadores de qualquer doença mental, ou
nervosa, congênita ou adquirida, não sendo casados
com brasileiros natos ou não tendo filhos nascidos no
Brasil, poderão ser repa~riados mediante acordo com
os Governos dos respectivos países de origem.

Da Proteção à Pessoa e Bens
dos Psicopatas

Art. 26. Os psicopatas, assim declarados por perj
cia médica processada em forma regular, são absoluta
ou relativamente incapazes de exercer pessoalmente os
atos da vida civil.

Parágrafo único. Supre-se a incapacidade pelo mo
do instituído na legislação civil ou pelas alteraçóes cons
tantes do presente Decreto.

Art. 27. A proteção do doente mental é assegurada
pelos cuidados de pessoa da família, do responsável
legal ou do médico diretor do estabelecimento em que
estiver internado.

§ l' O psicopata recolhido a qualquer estabeleci
mento, até 90 dias de internação, nenhum ato, adminis
tração ou disposição de bens poderá praticar senão por
intermédio das pessoas referidas no art. 454 do Código
Civil, com prévia autorização judicial, quando for ne
cessária.

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

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

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

Art. 28. - Ao administrador proviscSrio, bem co
mo ao curador, poderá o juiz abonar uma remuneração
razoável, tendo sempre em vista a natureza, a extensão
dos encargos e as possibilidades econômicas do psico
pata.

§ l' O administrador provisório e o curador são
obrigados a prestar contas trimestralmente, sob pena
de dcstinção, ex officio, à autoridade judiciária compe
tente, contas que deverão ser devidamente documen
tadas e acompanhadas de exposição detalhada sobre
o desempenho das funções, o estado e a situação dos
bens do psicopata, salvo o caso do art. 455 do Código
Civil.

§ 2' A administração provisória c a curatela cabem
às pessoas designadas no art. 454 do Código Civil.

§ 3' No despacho que nomear o administrador pro
visório ou na sentença que decretar a interdição, o juiz,
tendo em conta o estado mental do psicopata, em face
das conclusões da perícia médica, determinará os limitcs
da ação do administrador provisório ou do curador,
fixando assim a incapacidade absoluta ou relativa do
doente mentàl.

§ 4' Da decisão que decretar, 011 não, a adminis
tração provisória ou a curatela, caberá recurso de agra
vo de instrumento.

Art. 29. Os psicopatas egressos dos estabelecimen
tos psiquiátricos da Assistência a Psicopata e Profilaxia
Mental, bcm como os atendidos nos seus dispensários
psiquiátricos e que não tiveram sido internados, serão
amparados e orientados pela seção de Assi~tênciaSocial
do Serviço de Profilaxia Mental.

Art. 30. Será permitido a qualquer pessoa mantida
em domicílio ou internada em estabelecimento psiquiá
trico, público ou particular, reclamar a quem de direito,
por si ou por outros, novo exame de sanidade mental,
o qual, no último caso, não poderá ser feito por médicos
do estabelecimento em que a pessoa se achar.

Art. 31. A correspondência dos internados dirigida
a qualquer autoridade, não poderá ser violada pelo pes
soal do estabelecimento, o qual será obrigado a fazê-la
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seguir o seu destino, sem procurar conhecer do conteú
do da mesma.

Art. 32. Para o fim de zelar pelo fiel cumprimento
dos artigos do presente decreto que visam assegurar
aos psicopatas o bem-estar, a assistência, o tratamento,
o amparo c a produção legal, fica constituída no Distrito
Federal, uma Comissão Inspetora, composta de um juiz
de direito que será o seu presidente, de um dos cura"
dores de órgãos e de um psiquiatra do quadro da Dire
toria Geral de Assistência a Psicopatas e Profilaxia Men
tal, todos escolhidos pelo Governo, servindo em co
missão.

§ l' Junto à Comissão Inspetora servirá como se
cretário um funcionário do Ministério da Educação e
Saúde Pública, designado pelo Ministro.

§ 2' Nos Estados a tomissão Inspetora é consti
tuída do Procurador da' República, de juiz federal e
de um psiquiatra ou de mil médico que se tenha revelado
cultor desta especialidade nomeado pelo Governo do
Estado.

§ 3' Para os estabelecimentos particulares, as infra
ções dos preceitos deste decreto serão punidas com mul
ta de Cr$ 200,00 a Cr$ 2.000,00, imposta pela Comissão
Inspetora no Distrito Federal e pela dos Estados, sem
prejuízo de outras penalidades previstas no Código Pe
nal.

§ 4' No caso de reincidência da direção de estabele
cimento particular, poderá ser cassada pelo Ministro
da Educação e Saúde Pública a autorização para o seu
funcion.amento, mediante proposta da Comissão Inspe
tora.

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

Art. 33. Quando o paciente, internado em qual·
quer estabelecimento psiquiátrico, for possuidor de
bens ou receber rendas ou pensões de qualquer natu
reza, não tendo tutor ou curador, a respectiva direção
comunicará, SelTI demora, esse fato à Comissão Inspe
tora, para que esta providencie no sentido de acautelar
aquele patrimônio, na conformidade das disposições
do presente decreto.

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

PROJETO DE LEI
N9 3.667, DE 1989

(Da Sra. Benedita da Silva)

Cria, em todo o território nacional, Delegacias
Especiais de Atendimento à Mulher - DEAMS,
e dá outras providências.

(Ás Comissões de Constituição e Justiça e Reda
ção; de Serviço Público; e de Finanças)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Ficam criadas nas estruturas das Polícias Ci

vis, as Delegaci as Especializadas no atendimento e apu
ração dos crimes contra a Mulher - DEAMS

§ l' Para implementar os recursos humanos neces
sários ao cumprimento desta lei, deverão as Polícias
Civis abrirem concursos imediatos, para ocupação de
vagas de delegados existentes e cursos e treinamentos
direcionados para o exercício da direção e prestação
de serviços nas Delegacias Especializadas.

Art. 2' As Delegacias dc que trata este artigo serão
dotadas de toda infra-estrutura material das Delegacias
Comuns, e mais o que a Lei dispor para efetuar diligên
cias, instaurar inquéritos e remetê-los à autoridade judi
cial, exceto serviços de carceragem.

Parágrafo único. As atribuições previstas neste arti
go não impedem o conhecimento de notícias de fato
delitivo pelas Delegacias comuns, cabendo ao Delegado
Titular providências para que sejam encaminhadas às
DEAMS.

Art. 3' O titular das Delegacias Especiais será, pre
ferencialmente, uma Delegada de Policia, responsável
pela presidência dos trabalhos do órgão e todo o corpo
técnico das DEAMS.•

Art. 4' O corpo funcional das DEAMS será com
posto por policiais civis, psicólogos, assistentes sociais,
representantes do Ministério Público e da Defensoria
Pública.

§ l' Todo o corpo técnico dasDEAMS será com
posto, preferencialmente, por profissionais do sexo fe
minino.
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§ 2' Os profissionais técnicos e auxiliares que com
puserem o corpo funcional das DEAMS serão subme
tidos a treinamento e reciclagem especializados, dado
O caráter específico do atendimento.

§ 3' Os treinamentos e reciclagcm poderão ser fei
tos em Dclegacia Piloto, antecedidos de formação em
cursos das Polícias Civis.

Art. 5' As Delegacias Especiais de Atendimento
à Mulher contarão como unidade de apoio precursora
ou de criação simultãnea, uma Casa para Abrigo e Pro
teção das mulheres queixosas ou desvalidas.

§ 1" Os abrigos de que trata estc artigo poderão
funcionar em dependências anexas à Delegacia ou em
instalações destinadas para este fim.

§ 2' Os abrigos funcionarão em regime de tempo
integral - diurno e noturno - e contarão com um corpo
especializado de assiténcia médica, psicológica e de as
sistência social.

Art. 6" Funcionará nas dcpendências das DEAMS,
um corpo de médicos do Instituto Médico Lcgal em
plantão permanente, a fim de efetuar os exames neces
sários à instrução dos casos requeridos.

Art. 7' As DEAMS, para operacionalizar os seus
serviços, poderão firmar convênios com a OAB e Facul
dades de Direito e Defensorias Públicas no sentido de
prestar assistência ou orientação jurídica às mulheres
atendidas que não possuam recursos próprios.

Art. 8' Serão criadas Delegacias Especializadas no
atendimento e apuração dos Crimes contra a Mulher,
em todos os centros urbanos densos, em númcro compa
tível com a sua população, sendo que nos grandes cen
tros urbanos deverão se estabcleeer de forma a atender
regiões diferentes.

§ 1" As DEAMS funcionarão diretamente vincu
ladas aos serviços das Polícias Militares, notadamente
aqueles de patrulha e que atendem por chamadas telefô
nicas específicas, e outros serviços nccessários, de forma
articulada.

§ 2' As DEAMS funcionarão em estreita colabo
ração, quando neccssário, com os Juizados Especiais.

Art. 9' Serão considerados relevantes serviços pú
blicos aqueles prestados por pessoa física ou jurídica,
em colaboração com as DEAMS, seja na forma de
atendimento profissional, doações, cessão de bens mó
veis ou imóveis, para o fiel cumprimento de suas finali
dades sociais.

Art. 10. As DEAMS desenvolverão um trabalho
de articulação com o trabalho pioneiro de Assistentes
Sociais já existente em várias delegacias estaduais, no
sentido dc trocar ou fornecer informcs e subsídios que
se incorporem ao mesmo esforço de proteção e assis
tência à Mulher.

Art. 11. Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Justificação

A luta pelos Direitos humanos tem como objetivo
primordial a ignaldade de direitos e oportunidades, con
tra qualquer discriminação, valorizando cada ser huma
no exclusivamente pelas suas aptidões e potencialida
des.

Sonhamos com uma sociedade igualitária, onde ho
mem e mulher construam ambos a sociedade em que
vivem, preservem os seus valores humanos e vivam em
liberdade, com fraternidade, compreensão, respeito e
afeto. Cumpram, com igualdade e justiça, os seus desti
nos, sem necessidade da criação de mecanismos de defe
sa especiais para a mulher, e que esta viva perfeitamente
no mundo que é seu e dos homcns.

Por enquanto e desde há muitos séculos, vivemos
num mundo administrado pelos homens, onde as mu
lheres, historicamente, foram alocadas para o desem
penho de tarefas simbólicas (maternidade - educação
dos filhos) havendo uma antológica definição social dos
encargos femininos onde não lhes cabe defrontarem-se
com a realidade exterior.

.Os estereótipos diferenciais que definem os papéis
masculino e feminimo obrigam a mulher a viver numa
dilacerante contradição mesmo quando logra romper
com as rígidas normas que lhes são impostas socialmente
e pela educação diferenciada. Há dois arquétipos divi--



10700 Sexta-feira 29

dindo a personalidade da mulher e que são estanques
e antagônicos e geram como toda divisão, neuroses,
conflitos. A violência que está inscrita na estrutura do
seu relacionamente com os homens e com o mundo
é derivada da idéia geral de que ela, a mulher. é mais
frágil, é coadjuvante, e secundária.

Não nos cabe negar a desagregação das relações so
ciais e familiares que são fatores condicionantes. gera
dores e multiplicadores da violência. É claro quc a
pressão econômica provoca o aumento das tensões. agu
diza a agressividade e produz os mecanismos da brutali
dade. Mas, as dificuldades econômicas não explicam
por que as mulheres são o ponto privilegiado da violên
cia masculina em todos os grupos sociais.

·Há mecanismos subjacentes do fenômeno da violên
cia contra a mulher que indicam que estão legados aos
valorcs do seu processo de socialização. A mulher é
dicotomizada, dividida em duas. É a santa e a prostituta
nos limites da atuação-mulher. Nela, a culpa introje
tada. Nele, a agressividade legitimada num pressuposto
de superioridade.

Assim foram construídos os mecanismos sócio-jurí
dicos que revelam a organização da sociedadc machista.

A mulher ocupa o lugar de vítima na sociedade, isto
é, não é um obstáculo ocasional que se interpõe entre
ela e o agressor. M~s é visada, atingida cm sua própria
essência feminina. E o principal objeto da agressividade
masculina.

É necessário denunciar essa violência ancestral, histó
rica, privatizada, dilacerada pelo preconceito e discri
minação.

'E há diversas maneiras de violentar uma mulher,
inclusive quando do seu atendimento numa delegacia
em qualquer incidente em que estejam envolvidas, prin
cipalmente nos casos de estupro, espancamento pelo
companheiro, ultraje ao pudor e etc.

Portanto, enquanto não edificarmos a sociedade
ideal, igualitária, onde homem e mulhervivam em igual
dade de condições (educação - profissionalização 
relações familiares e afetivas) compreendemos e apoia
mos, emergencialmente, as reivindicações da população
feminina, freqüente vítima de constantes violências,
constragimentos e humilhações.

Entre as reivindicações das mulheres está a criação
de Delegacias Especiais da Mulher, como um espaço
onde possa ser assistida em seus direitos por pessoas
em condições de prover à mulher a proteção legal para
que possam exercer plenamente sua cidadania. O reco
nhecimento desses direitos estcnde-sc somcnte às que
são vítimas, mas também àquelas gue incidindo na cri
minalidade estejam eIlcarceradas. E preciso defendê-las
da dupla punição: da 6tica vesga do crime duplo por
ser crime cometido por uma mulher. Crime tem que
ser crime independente de sexo, condição social e status
econômico-financciro.

É necessário instrumentalizar a ação e funcionamento
dessas delegacias não somente com instalações míni
mas, mas é indispensável para que cumpram suas reais
finalidades que disponham de uma estrutura material
e humana de apoio sem a qual torna-se quase impossível
realizar um trabalho satisfatório.

É imprescindível o reconhecimento e a existência des
ses 6rgãos na estrutura da Polícia Judicial do Estado.
Para tanto, há necessidade de lei criando as Delegacias
Especiais de Atendimento à Mnlher não ficando a sua
criação à mercê da boa vontade e criatividade de even
tuais autoridades públicas. É este aspecto estrutural,
institucional, jurídico e-legal imprescindível para o total
reconhecimento e prática da questão.

Sala das Sessões. 31 de agosto de 1989. - Benedita
da Silva, Deputada Federal.

PROJETO DE LEI
N' 3.677, DE 1989

(Do Sr. Horácio Ferraz)

Regulamenta o inciso IX do art. 37 da Consti
tuição Federal.

(Às Comissões de Constituição e Justiça e Reda
ção, de Serviço Público, e de Finanças.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" O Poder Executivo poderá contratar pes~

soaI por tempo determinado para atender à necessidade
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temporária de excepcional interesse público, sem a rea
lização do correspondente concurso público.

Art. 2' ConsIdera-se de excepcional interesse pú
blico a insuficiência de pessoal para execução de servi
ços de competência do Poder Executivo, que cause pre
juízo imediato e insanável à máquina administrativa
ou à população.

Art. 3' A insuficiência de pessoal deverá ser moti
vada por fato fortuito ou de força maior, independente
da vontade do administrador que para tal não tenha
contribuído.

Parágrafo único. Considera-se de força maior e in
dependente da vontade do administrador as greves de
servidores públicos, quando declaradas ilegais pelos ór
gãos judiciais competentes.

Art. 4' A contratação dc pessoal nos termos desta
lei obedecerá às seguintes condições:

I - destinar-se exclusivamente às áreas de saúde.
educação. meio ambiente e segurança pública;

II - ter. o contratado, habilitação técnica para o
desempenho de atividades nas áreas referidas no inciso
anterior, Ou ser necessário como auxilar dos mesmos;

IH - ter como prazo a prestação dc serviços durante
a ocorrência do fato que a motivou, limitado, ao máxi
mo. de 3 (três) meses, vedada a sua renovação ou pror
rogação.

Art. 5' Até 30 (trinta) dias após as contratações,
o Chefe do Podcr Executivo encaminhará ao Tribunal
de Contas competente comunicação que conterá:

I - narração de fatoO'onsiderado fortuito ou de força
maior;

II - relação nominal dos contratados e as respec
tivas habilitações;

IH - providências adotadas para evitar a repetição
dos fatos.

Art. 6" É proibida a contratação. na forma prevista
nesta lei, do cónjuge e dos parentes consangüíneos
ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do Presi
dcnte da República. dos Ministros de Estado, dos Presi
dentes e Diretores de Autarquias e Fundações Públicas
e dos demais titulares de cargos em comissão e funções
de confiança na administração direta. autarquias e fun
dações federais.

Parágrafo único. A proibição de que trata o caput
deste artigo aplica-se aos titulares de cargos correspon
dentcs nos estados, no Distrito Federal, nos territórios
e nos municípios.

Art. 7' Os salários pagos aos contratados não pode
rão ser superiores aos pagos a servidores do respectivo
quadro de pessoal.

§ l' O órgão contratante recolherá todas as contri
buições previdenciárias exigidas, e ao fim do contrato
indenizará ao contratado na forma prevista na legislação
vigente.

§ 2' O tempo de serviço prestado nos termos desta
lei será computado para todos os efeitos legais no servi
ço público federal, estadual, municipal e na previdência
sociaL

Art. 8' A aplicação desta lei é limitada aos Poderes
Executivos, suas administrações diretas, autarquias e
fundações públicas, vedada a órgãos do Poder Judiciário
e do Poder Legislatiyo.

Art. 9' Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.

Art. 10 Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

A regulamentação do inciso IX do art. 37 da Consti
tuição é uma necessidade que se impõe com toda a
urgência.

Por um lado, há a necessidade de se dotar o Poder
Executivo de instrumento ágil, que o possibilite suprir
lacuna insanável na máquina administrativa e, por outro
lado. há a necessidade de se disciplinar esse instrumento
para evitar abusos e má fé na 'contratação de pcssoal
temporário.

O presente projeto de lei, que ora apresentamos,
pretende suprir essas deficiências ora existentes.

Sala das Sessões, 12 de setembro de 1989. - Depu
tado Horácio Ferraz.
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLlCA
FEDERATIVA DO BRSIL

TÍTULO III
Da Organização do Estado

CAPÍTULO VII
Da Administração Pública

SEÇÃO [
Disposições Gerais

Art. 37. A administração pública direta, indireta
ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal c dos Municípios obe
decerá aos princípios de legalidade, impessoalidade.
moralidade, publicidade e, também, ao scguinte:

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por
tempo determinado para atender a necessidade tempo
niria de excepcional interesse público;

PROJETO DE LEI
N' 3.692, DE 1989

(Do Sr. Santinho Furtado)

Facnlta às empresas a prestação de assistência
médica aos empregados nas condições qne especi
fica.

(Às Comissões de Constituição e Justiça e Reda
ção; e de Saúde. Previdência e Assistência SociaL)

O Congre§so Nacional decreta:
Art. l' E facultado às empresas a prestação de as

sistência médica aos seus funcionários. cm serviços pró
prios ou contratados a instituições sem fins lucrativos,
nas condições estabelecidas cm convênios celebrados
entre as empresas e o Instituto Nacional de Assistência
Médica da Previdência Social (Inamps).

Art. 2" Os convênios a que se refere o artigo ante
rior deverão especificar as condições. natureza e exten
são dos serviços assistenciais sob a responsabilidade das
emprcsas convenentes, os quais deverão exibir os mes
mos padrões técnicos e sujeitar-se às normas de controle
e fiscalizaç'io estabelecidas pelo órgão previdenci,irio.

Art. 3' A opção por serviços assistenciais prôprios
ou contratados a instituições sem fins lucrativos terão,
como contrapartida, uma redução percentual da contri
buição previdenciária devida pelas empresas em propor
ção exata aos serviços sob sna responsabilidade.

Art. 4" É vedada às empresas a cobrança, a qual
quer título, de taxas ou contribuições extras aOs empre
gados.

Art. 5' Esta lei será regulamentada pelo Poder
ExecuJ:i'lQ llQpr.aZQ d.e 60 dias a contar da data de
sua publicação.

Art. 6' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 7" Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Dispõe o art. 199 da Constituição Federal que a assis
tência à saúde é livre à iniciativa privada, podcndo as
empresas participar de forma complementar do sistema
único de saúde, segundo diretrizcs deste, mediante con
trato dc direito público ou convênio, tenda preferência
as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.

Em última análise, esta proposição procura dotar as
empresas de instrumento legal hábil que lhes permita
exercer o direito que lhes foi outorgado pela Consti
tqição Federal. De fato, a opção pela participação com-
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plementar no sistema único de saúde pode ser exercida
com vantagens reais, tanto para os prestadores de servi
ços quanto para os seus beneficiários, através de convê
nios que outorgam prioridade às empresas médicas sem
fins lucrativos.

Os serviços oficiais de assistência médica, por seu
turno, seriam significativamente descongestionados, o
que resultaria, em melhores condições de atendimento
para os usuários remanescentes. Na verdade, são servi
ços reconhecidamente insuficientes para atendimento
da demanda cada vez mais crescente, e daí, a necessi
dade da expansão desses convênios.

De qualquer forma, resguardou-se, no projeto, a fun
ção regulamentadora e fiscalizadora da Previdência So
cial, exigindo-se, ainda que as entidades conveniadas
ofereçam os mesmos padrões de serviços previdenciá
rios, o quc impediria a clitização ou a seletividade de
tais convênios.

Ainda mais, previu-se, como contrapartida às emprc
sas, uma redução apenas parcial na contribuição devida,
segundo os serviços assistenciais dcfinitivamente presta
dos, o que afasta qualquer possibilidade de vantagens
financeiras que poderiam advir de tais convênios.

Sala das Sessões, 13 de agosto de 1989. - Deputado
Santinho Furtado.

LEGISLAÇÃO CITADA.. ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

TÍTULO VIII
Da Ordem Social

CAPÍTULO II
Da Seguridade Social

SEÇÃO II
Da Saúde

Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa
privada.

§ l' As instituições privadas poderão participar de
forma complementar do sistema único de saúde, segun
do diretrizes deste, mediante contrato de direito público
ou convênio, tcndo preferência as entidades filantr6
picas e as scm fins lucrativos.

§ 2" É vedada a destinação de recursos públicos
para auxílios ou subvenções às instituições privadas com
fins lucrativos.

§ 3' É vedada a participação direta ou indireta de
empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde
no País, salvo nos casos previstos em lei.

§ 4" A lei disporá sobre as condições e os requisitos
que facilitem a remoção de 6rgãos, tecidos e substãncias
humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamen
to, bem como a coleta, processamento e transfusão de
sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de
comercialização.

PROJETO DE LEI
N' 3.694, DE 1989
(Do SI. Daso Coimbra)

Estabelece normas sobre as empresas públicas,
sociedades de economia mista, e dá outras provi·
dências.

(Anexe-se ao Projeto de Lci n' 1.617/89)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" A empresa pública, a sociedade de .e?ono

mia mista e outras entidades que explorem atiVIdade
econômica, são subordinadas ao regime juríd~co próp~io
das empresas privad~s, inchlsiv~ no que dIZ respeIto
às obrigações trabalhIstas e fIscaIS.
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Art. 2' As entidades de que trata o artigo anterior
não poderão gozar de benefícios fiscais que não sejam
extensivos ao sctor privado.

Art. 3' São as sociedades de economia mista e as
empresas públicas consideradas entidades paraestatais,
vinculadas à Administração Pública Indireta.

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

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

Justirtcação

Em conformidade com as normas consubstanciadas
nos §§ 1', 2" e 3' do art. 173, da Constituição Federal,
a empresa pública, a sociedade de economia mista e
outras entidades que explorem atividade econômica,
sujeitam-se ao regime jurídico pr6prio das empresas
privadas, inclusive quanto às obrigações trabalhistas e
tributárias, não podendo gozar de privilégios fiscais não
extensivos às do setor privado. É determinado, ainda,
que a lei regulamentará as relações da empresa pública
com o Estado e a sociedade.

É preciso, por conseguinte. para que a disposição
constitucional, que lei ordinária discipline a espécie.

Tal é o objetivo desta proposição que, esperamos,
haverá de merecer acolhida.

Sala das Sessões, 13 de setembro de 1989. - Depu
tado Daso Coinibra.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL

...........................:rfTÜiO'vii..· ·· ..
Da Ordem Econômica e Financeira

CAPÍTULO I
Dos Princípios Gerais da

Atividade Econômica

Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta
Constituição, aexploração direta da atividade cconô
'mica pelo Estado s6 será permitida quando necessária
aos imperativos da segurança nacional ou a relevante
interesse coletivo, conforme definidos .em lei.

§ l' A empresa pública, a sociedade de economia
mista e outras entidades que explorem atividade econô
mica sujeitam-se ao regime jurídico pr6prio das empre
sas privadas, inclusive quanto às obrigações trabalhistas
e tributárias.

§ 2' As empresas públicas e as sociedades de eco
momia mista não poderão gozar de privilégios fiscais
não extensivos às do setor privado.

§ 3' A lei regulamentará as relações da empresa
pública com o Estado e a sociedadc.

PROJETO DE LEI
N' 3.699, DE 1989
(Do Sr. Leonel Júlio)

Autoriza o Departamento Nacional de Estradas
de Rodagem a instalar postos de atendimento médi
co nas rodovias federais.

(Anexe-se ao Projeto de Lei N' 2.713/89)

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' É o Departamento Nacional de Estradas

de Rodagem (DNER) autorizado a instalar postos de
atendimento médico de urgência nas rodovias sob sua
jurisdição.

Art. 2' Os postos de que trata esta lei deverão ser
instalados a cada 100 (cem) quilômetros, contando com
ambulância, equipamento de pronto-socorro e pessoal
especializado.

Art. 3' As despesas decorrentes desta lei correrão
à conta de verbas pr6prias do DNER, dependendo a
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instalação dos postos de atendimento médico de urgên
cia da existência de recursos necessários.

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

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

Justificação

Dentre os muitos títulos acumulados pelo Brasil,·figu
ra um extremamente trágico e indesejável: o de recor
dista mundial de acidentes automobilísticos.

Vários fatores colaboram para essa situação, como
a falta de segurança dos veículos e das rodovias e o
despreparo dos motoristas, que, por falta de tradição
e de formação adequada, ainda não dispõem da neces
sária educação de trânsito.

Assim, são muito freqüentes os acidentes verificados
nas rodovias, que provocam a morte, anualmente, de
milhares de pessoas, as quais, o mais das vezes, perecem
por absoluta falta de socorro.

Por essa razão, a exemplo do que ocorre nos Estados
Unidos, AlcmanhaFederal e Japão, dentre outros paí
ses, devem as rodovias brasileiras contar com postos
de atendimento médico de urgência, os quais, instalados
a cada cem quilômetros, poderão salvar vidas preciosas
de acidentados.

Desafortunadamente, no que se refere à morbidade
e mortalidade nas estradas e vias urbanas, o Brasil ocupa
uma situação conflitante com seus foros de cultura e
civilização. Se nos propusermos, mesmo considerando
o desnível de desenvolvimento, a fazer um estudo com
parativo entre o Brasil e os ,Estados Unidos, ficará pa
tenteada a nossa deficiência em proporções ainda mais
alarmantes.

Segundo os estudiosos, o panorama brasileiro, com
suas cifras alarmantes, é atribuído, principalmente, às
seguintes causas:

a) o primeiro atendimento às vítimas. de acidentes
nas estradas é prestado em sua quase totalidade, pelos
pr6prios usuários, quase sempre leigos, e a escolha recai
sobre o mais grave, para ser transportado em primeiro
lugar, quando, justamente, a este deveriam ser presta
dos os atendimentos de urgência no próprio local do
acidente. O levantamento e transporte de feridos não
obedecem a um mínimo de exigências ou cuidados técni
co-científicos c esse fato agrava profundamente as le
sões, na medida em quc diminui as possibilidades de
sobrevivência;

b) as estradas com mais de uma pista e mão única
são em número reduzido, e isso não só torna a i1ireção
do veículo mais perigosa e aumenta o número de aciden
tes, como agrava a natureza das lesões deles decor
rentes, dado o tipo das colisões mais freqüentes;

c) a grande maioria de nossos vefculos de passageiros
é de pequcno porte, frágil, na faixa dos carros pequenos,
com menos de uma tonelada de peso. Estudos e expe
riências feitas nos Estados Unidos comprovaram, exaus
tivamente, que as lesões dos ocupantes de carros peque
nos decorrentes de colisões são mais graves que as verifi
cadas entre os ocupantes de carros grandes;

d) "a rede hospitalar à margem das rodovias, com
poucas exceções, é precária, quantitativa e qualitativa
mente, em que pese o bom nível da maioria de seus
integrantes...

Como se pode observar, por mais que as nossas auto
ridades se preocupem com a segurança no trãnsito, atra
vés de simpósios, palestras e campanhas educativas,
os dados estatísticos em torno de acidentes com vítimas
sã.o por demais desoladores.

Ademais, a medida que esperamos ver aprovada, com
o apoiamento dos nossos ilustres pares, dispõe que os
postos em questão serão instalados dentro das disponi
bilidades orçamentárias do Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem.

Pela pr6pria fonnulaçã,:, é de irre~usável interesse
público, razão por que nao pode deIxar de merecer
a acolhida dos ilustres integrantes desta Casa.

Sala das Sessões, cm - Deputado Leo-
nel Júlio.
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PROJETO DE LEI N\' 3.700, DE 1989
(Do Sr. luiz inóclo Lula d. sn••)

Setembro de 1989

Dispõe !'lobre OI.> planos de beneficio c custeio d:!.

prcv1déncla Soçial e dá outr4s provldênci~s. {

(ANEXE-SE AO PROJETO DE LEI N9 3.101, DE 1989)

o CCtrn~SSD WI.CICt.IAl dCl:rcta:

DISPOSlçM PR8...I"I~

Art. 10 - A SCI].J!idMc Social corrcrecndc tJll CO!!

junto integrado de açõ~r. de iniciativa dOlO Pol;l~re.s Públiço~ e da SE.

ciedtlde, destinado ti Assegurar a direito relativo â previoenti1'l,

saúje e €I. assistencia social.
Art. ~ - A. participação dos trabalhadores, apE.

sentados e E~regadOres I'! indispensável ni'> gestBo dos órgaos de 5e9.l.

ril:lad~ So::ial, ':.end')-lhe~ n:;scgurnda o diIeito B voto nas suas in.&,

tàncias c:llegiadas.

Par9gr'afo Cnlco _ A participação rl'!fl'!rid~

"r;aput" deste artigo Si::râ efl'!ti ....a li nível estadual e federal.

PARTE I

INTR<IJ.J;lID

TITlJ..D I

IJJS PRIN:;!PIOS GERAIS DA 'X:GtlUOO:C SO:::IPL

gcJinte::. DrinC~lJio$:

I - 'Jl"IiVer':';31iclêid: Oi:! cübé>rturc:: c CO atenáim--::nto:

lU - seletivHl<'lde c di.5tributivif1,joj!,! na prc';t2

IV - irredutibi lidaC'e do valor d-:l$ b?1l2ntlos;

V - eQJid!:lde na forma de Dõlrticiflação no custe';'o;

VI - divr:rsidadc oa bi:>sr. de final"lci08ment,o; e

VII - caráter dem.:cráticQ e descr=ntraHzadJ d3

g(':;':.,1': i3:::l:T'~r.Üt.lati.."a. c:,m participar,d:) d'\ cCt"'ll.mid.'lde. 1'1:1 €'special d~

trab,"L'-'cij::;I8~. Eo''lPrbàrios c aposentado,;;,

P;;r;;grafo ú'lico - r. inedwtibilioatl2 d; Q.U~ tIatôl

1:1 int::i.5::l IV tj2st~ i!.rtigo e l"'llte'dida C()1'D m~can15':1o de preserVaçdê! d.1

POt;jl;I 6QJisitivo do~' benefício:;.

11llLO 11

OOS PRlt-C1PIOS BASI~ E !lA FINN...ICf'\lL DA PPEV!

l:EU::IA SO:::IJIL

Art. ~2 _ A Previdéncil'l 50::i;']1 reg::-sc pelos se

g~intes prin:ípios:

1 _ toda pessoa residente no Pais Ou O'J$' nele tI!!.

bolha, 5e'1l ·dlstlnç~o de n9clonn.Ildacte, deve participar da PrE""it!f-~'fIEl

$:;CI31, rrediante contribuiçll:l, nn forma estabelecid~ nesta Lei; e·

II _ é dever do Esta10 garõlntir aQ-; beneficidrior.

lJiI ~i!;telJ',iJ de beneficios e serlo'lços na ocorr~nciD d~ eVWltO& QUI: sl:!

primam ou reduzam B .sua J:~acidodc do stn~1stência.

Art. 50 _ A Prev!dênclB Soci...1 ter;. por finaUt:l.§!

1 _ garantir ao:, setJ~ ~cguradof> meios parn CI cQ

bcrturê dos evr::ntos de da~nça. ir1Val1do;~, v!:!lhlcE', te!t-f.!':I de ~cr'Jiço.

addl::nte de trab<llM c d~:;e~reçp iflvolunt;irio~

II _ Çlaraôtir ;.or, scQ'.l1"iJlJOS o:;: baha ri2n:::~ a m.e.
nutc~,çã'J 00;; 5E'U~ dEpp.nj~ntes e Car prot",:;ão (o rrjternid(l~;e:

lI! _ assegurar, por rrütho d2 prisà:' C'l) r.vrt~,

auxilio C1--J pe....~8:J para Oi;> (j",pe'1.d"f'f.r:" ecor,Órr.iro:;. d:Jf. "'(:~l:.JraojDs.

PMTE 11

00 FV>ilJ o:. B,3UItlOS DA f'tOrU:.O!:l'" SCC!R.

T!1U.O 1

OOS I'iEG1!oES DA PR'J:VIOCJ-.I::IA SllC!K..

Art.. 60 _ (J. Previdâ"<:ia 50'.:i<.31 cQlf.pn::en:;1s:

I _ o Regi!'"l: G?-ral ClE! Pievid~rlCÜI SCicial:

n - regime:; próprio,; de Prcvj.dênci::J So!:ial. 00

funciOi"1ârio::> P:jblic05 civis ou mi!!tares. da llrlião, do~ EStC1dc'3, do

Distrito f"E:d2r31 Ou dos ~nicípios. b2tl'. cúmO d~"" re~o~ctilia;:' GutoI

quias e funds.ç6es, Que .;:.erãCl cu",teado~ p:Jr fontes di.stlr-.t::s o::: Seg~

S 111 - O Regi'ne Geral de PrevidEn~!.:". ~,(\cinl gtir~

te a cobertura d2 todas a~ sitU31;Õ~S c\(pIeé,SéS 110 artigo 5º. C des8'~

prego irwoh:c,tãrlu seni. objeto d~ lei especial.

§ 2Q - O ingre...so e-r atividad~ ab'ô"-'gida p21a Flr!:

vid§ncia 5~dal c'etermina a fill~~~o êl\Jtomátic:; " ela.

§ 39 - (:5 r-:gilllCs Dtápric's 08 ?rcvidê"-'cia 50cial

a:.;segwrarã:J, Dal'J rr.elll;lS, apo~e.'tadoria t" pensib, ~ seràQ disdplin1.

des em leis es~eciús.

Art. 7rJ - A 8&'Iir"listrAção dD RO;>'iirr-e G;:-T",l d~ Pre

viOê·,=ia S·':Jti<ll e atrit!Jld-d a: Sist.em3 rla:;i01al df~ PTp.~iLl~'''',:l'' e t.~

;'lstê,..,ciEl Social - SHPA5, SE':1QO e:lE'rciCla pelos órgãos e e"1tidM2~

q\.;e ú compõem, oowIvar,rlD D oisposta no artigD 2:,

llTlLD 11

00 R::GII< G3W.. a:: f'REVltOI:IA SOCIAL

". _ Art. 89 - Os befl,?riciãrio~, ~o Regime Geral de Pre

"lde:'lCla SGclal Cl~9Sificar.J...se em 5cgurados e ~pence,"tes, r.os -
!?Os de"i Seçôes I e 11. te..!.

Art. 90 - !::: seçur<:ldo obriQatório:

1_ Cotl'(l eTlPregado:

.1 o tJJ": ptc-:.ta set...l~o nJo ~"'~l'ltua~, de ncture

lê urMM I': rural, à ~Iesa, sl)/J dependêncIa desta e mediai"lte "al'i

rio ir.clu:.ivc COlT'(I diretor etrprer;.ld); -

b) o contr<1t<lOO DOr !':"Presa de tril.bl"lho terrpor!
rio çlerln!da em leghlaçAo esp~dflca;

c) c que pre5ta !ler... !c;n !l81on.al de naturela uroa
na. ou rural õl ur.a ou l1'.af!õ errpresas; -

d) o 'ora!l\lelro CiU t:~tra~lro ~ic!llada e con
trataoo no Brasll para tr3b31har co."o e:rtJreqi.3oo em !;lJCufsl'II 1:JU Il~

cia d~ e-rpre$'l n~cion<31 n::I exterior; -

~) o GU~ presta SI'!'l:\#iço. f\l) Brl'sl..l, a mtss~o di

plQ!l'.ãtica ou repartição cOl"l::;u!ar de carre!r<l '.!~trYlgeir<l e a rírgJO;

a elas subordin3jO$, 0I.J a rremros d:!~sas mis'õ::les e repart1çç~s. !!"W;

cluíd'J!l; o c~tran?dro selll r~$ir.lf:ne-i3 per:!l.3n~r,j:e no BrAsil f! o br~sí

leito ,)1f.j;larado p~la legblaç':b prcvulencitiria d'J país M l'e~pt:cti ...~
lIl1ssJo dlplom<itlca ou teoartlç;';.o ccnsular;

f} o brasileiro cllo'11 Ql..ie trabalha piH·.a ã. Lk1ii'l:o

no exterior, em orçanlóilTlOs oficiais brasllelro;. 00 InternJC!onals dOs

ll1<lh o Bri'l~il s€'ja m-=roro efetilo'o, .:linda Qtie lã domicll1~do e cO!!

ttata'jo, !i::llvo ~e seg"Jr30J cl:Jrigatôrlo (1<'1 roem", IH legi!;l~ç!"io vioen

te do 13aís do detnicillo; e -

g) o I:lal~i~ta e o e~tagiário Que flU.!stM'l S!!!''oIico

à e!!'presa.

I1 _ CO'TlO equiparado .. el"Pregaoo:

a} aQuele que prc!;ta ~~rviço d~ n3tureZa urbana

ou rutôll de carâter eventual a U1'3 ou Il'.ai~ bl'.j)res3s, Sef:l r&la,;:ib ôe

~rego.

UI - <:omo ~:egaoo damêstico, o que pre.:.;t:! !.e!
'/iço d~ natureza ctlntíl"l..l} a pesso"'l. CiL' ramíUi'l. no àmlta residencial,

~ ativid<ldes se:o fins lucrativos.

IV - corro e:rprcg.Jdor:

a) o titular de firmil. individulll urt:EiM ou rurm,

o diretor n~o I'!lTprl!'Qildo, o rrem!o de conselho de a::binistrm;1la de ~

l.'eCl!nl! "I:mi l~bare" e o s5cio de inc\ljstrL=!.. de etrpresí'l lJrbaro3 ou t"!;J,

l:al~ e

b) a pess:)a m.tural Qu!!, diretamente O'J çor i!!
ter:mêdio d~ preposto, e:"llplori'l. atl .... id1!d!! agropecuárin, pe5r.,.Je1ra e d~

extraç~::I de minerais, em caráter i:c~on~nte (lU telf(Jordrio. cor'! ltUXi

!ia Cg empregados periMnentes.

V _ cem:! trolJa lhador aut6n"J1l\Cl:

a) aq1.J\de q.,;'.! ei(ert:~, habitl!alrrente e DoI;' CQ:ltél

pr6pria, ativid~de prnf!ssicrlBl terun:rad.a d~ nacure<:a lorb51'\R ou ~

tal.
VI - ClJ100 el:j'J!parildo [l tr·;:bJlb"dol:" ~Ut.r:.;·l'-'C-I). alêm

c\i]~, casos. ple",ist~5 P.11 legts1.('Gi3o e'Sp26fi~i3:

a) o rlIiil!r.tro ~'" c~nfiss2o r~l!qio:;a P. C· iT,filTtrr:O

::, !:::~t~~:n:: ~,~:ac~:·~;:~~':~;.e~;~..,:o:~r;~;~::'J~~:~:~:;"~~r;:~:q!~
~rf.''lifj&~r;ii:l Scclat ",m r;]z~o d;; outra atlvid.t:!."', ':u ;~ outro l·qk-a

I"Jre"id;>ndãrio, e o nlli!:,j.t ou o. civil, llIru:t=l 0u= ",3 cr;nlji;:;~o 02 !.n::!.

tlvo;

b) o emorf3g<lL1'1 de orga;"l!sr-J !nterI1'·-:iQnal C:.1 e2
t!;'3ngctr.J C~ furc!oMI'\~r'1to no SrJstl, ~olvo C:U;:lfl:;O .J'TiO,jt'8dl O'" sl~

tem). DrôDr!.o d; (Jt,=vt,j"rcia ~!Jcial; e

e:) o br~si leira civil ~u:= tr~Ml~3 I'iLJ 2'-Itcrior pª

ra organiSmo oficial int.ernôlcio"lal da CluC!l o Brasil sej3 l1\8100r'J p.f~

tho, aio1A qU? lã d1micili;;r::b e cootr.]t'ôldü, ~<:ho qu'lndo il'TOM<>.do

por SL;~Eif,l d~ prcvid~,rt=i" ",C!ctJ.l dJ pai ... dJ l'JC,'ll dEl trõ>.bjlh:l.

VII _ C')'l'O 1:.t<J~altlOloot 3.\JuhlJ, o '?$tbaeoc 0I..l C~~

rerent,-~ ou "sserre!hN:!o e 'Jutros assim Ç(jr"L5ider~d:Js pela lei, 7;!.ndi.:~

lizados O') l"!ào, Q;.;e ;:lre:;C'1fl serviças a díversJ::; e""r~~d$.

VIU - como produtor, p1.rceil:o, ;,-oeei.ro e o arre~

datiirlo urais, o g~rimo!'!lro e o l:le~C300r aTl:eMr'1,;jl, bC:fl C~ 1'oi re!

p~cti'JO:; cànJL:!Je:; otJ C;J!~llJ;;nMiros, q'J~ e)(erça7l SUl:; atividJc'cs UI tE
g!('l~ de economia familIar:

.a) o produtor, propr!cot:irio 01..1 n3~, Cí.'JS l:':<er!;e

atiIJ1d.:ld" rural, 1I'ld!vldu31rr:=nte ou e::J regi~ -::e e::on:rnia f~:1!1!<lr,
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.s~llll ~ntencíldo o trab_Hn dos m~[o!§ di família !ndis~m;ávl!l

própria Wb!il,tl!ncil e !llercldo em toodlç~~~ d~ nU.tu~ dcoen1e:'Cil 11

cohbofaçlo. KlII «tI'(:Ire9lld~5 p\!rm3~,'tes;

b) o trabiÜhaóor que. lMtvlÔJal~nte OI! ~ r~!.

llIIIi! de ttOlt;lll.h 'M'liUar 00, dnda, t:l'I"l forme de oarcerLt, (az da PCl
ta ll.u8 prorbsio tlItJitual ou lI'.eio princiPal de vida, c~teendendo:

1. a trabalhaoor por canta próPria S~.1J vínculO ~

pril!gatic1o nl condlçGo d~ P!QJ~no produto( utlllzanda entlarCil,f'''w pr,ê.

priA Ou Ó1! t~rcefro;

2. o 'trabalhador QUe sem utilizar rr.tJarcaçlo pl!!!
~lra e>lerCl! ativtdadt! d! captura ou elCtraç&l de elementos animais

ou vegetais qu~ tenha'1l n1 á9Ja :seu meio n:l.tur;l ou mal~ freQUMtll ~

vlda, à beira do «lar, rios OU lago;";

,. o I:lroo.Jtor qu~ utiliza errtlarcaçllo d~ pesca pró

prla OI.! de tercdro.5 de Ité 2 (duas) ton-:ladas brutas. -

c) o garlm;>eiro autonJlOO, asslm entendido o tra
balhaoor que, e:l\ caráter indtvie.ual fi: pOr conta próprla., l!lC.eree at!

vldade de çarl"Page:n, faiscaçã:J e cata, e está m'lt!'ic>Jlaoo no órgão

competente do, Ministério da F'azenj3 õ

d) • e:5posa, a c::oopanl'\l!ira e os fUhO!> maiores de

14 (QUatorze) ano5 d~ lda~:l, dJ trabl!llhador li q;~ aludem as alfneas

fia", "J:ln ':l: "c::" ~ reglrre de econcrnia fiJmiliar.

S IV - Todo aQuele Q'Je: exe:tCl!r, conecrnitante!l'e!!.

te, mais de U'l1a atividade: rerr.uoerada sujeita ao Regime Geral de Pr!.

vi~ncia Social s~rá obrígatoriam~~te fUiajo em relação a cadi I.,(l\d.

delas, observados os limites d!l contribuição e de be~efícios e:;tabel~

eietos ~st.. Ld para cad~ seQU'fado.

§ 2V - O a.posentado do Regim~ ~ral d.e Prev idên

da Social qu~ Permsn~~ E1I ativid3de sujeita a' este regim~ ou a 1.:1;
ratot'M, somente t~m direito, por ocasib do arasta""'~nto, ao pecúlio,

cont'Ot'mil O di~posto no~ artigos 1J à 76 ,na:J fazend:J jU.'i a outra:~

pr~staç(hs, salvo as d~orre""ltes de sua condir;lIo óe. aposentadJ, obseE.

v.1d~ M casn de acidente de tr<lb1!lho, o dIseo~to no artigj

Art. 10 - O ~~rvtdor civil ou militar da l$lião,

do-'S f5tados, d:> Distrito f'edõ!r.al ou do6 ","""ldolos, be"n CQfOCl o das

"e$lJc::t1vll~ autA.tQldas c fundaçõ~s., sujeito a l'egim~s próprlCl!; dE! pr!,

vIdêncla social (artig:l 60, pariiÍ9rafo J!2) que e>een;a tai1tl!?m una ou

1lI:1i5 ativida.des 3brtlngid<l!'> pelo Regime Geral de Prel/idéncla $och.1, é

:5egurado obrigatório em relação a. cada l.nta dcbs.

Art. 11 _ ~ seQ:Jraclc facultativo o maior de c,1J.!
tOfle ano:; de Idade r)Je, não enqu'3drado no artigo 92, contribuir p.!

ra o Re;JiJre Geral d~ PreviDência' Social, MS lI\~sma~ cCII"ldiçi:ics QUe o

trabalhador ~utlÍrl:lmO.

'-rt. 12 - t' f"ac;Jltad:J aos seg.ll:ados dI!! quo! trata

o incisa VIII, do artig1 gg, cfetu9.t cOl'\tribuiç~e:: Miclonlli5 para o

Regiml' Cerai dO! Previdência S<Jcial nas ffl.~srnas condlções qlle o trab.!

lh!loor autôn:)mO, otljet!vand, a eleva.ç~') dos valores de !ÕCU5 bcnef!

cio";.

"rt. 1) - COf)si~ra'1l-o;e:

I _ fDPres"l _ li firma individual ou socied:!de

que, <lsSl.,(TIlndo o risco d~ athlidJd: econ6mica urbana ou rucal, <tem!

te, aS5alarla e dirige a pre5tação p'!5soal d~ Sl!"tvlço, b'ml assim os

órgãos e entidades d" a'Xllnistraç::io dirl'!ta, iridireta e fundacional. e

Il - l':!IlÇIreg3dor tbnéstico - QlJelTl aÔlllte a seu se!.

viço, seTl finalidade lucrativa, l':!ilI')regado domêstieo.

Parágrafo úi1co - EQUipara'7l-se à elTipres;}, para os

efeito.; desta Lel:

I _ o ~regador rurAl, pesso9. natural;

II - o pescadOr e o g3ri~eiro não abrangIdos ~

lo disposto.;:. na lnciso VIII dJ artlg:J gll,

lU _ O trabalhedDr <lut6lY.)ff() QUe rer:'l.!n;:ra serviço

a ele Drc5tad'J por e~r~gad:l ou outro tral:Jalh3Jo. autônomo;

IV - a sociedade civil dó! direito ~ d:'l: fAto, í!:!,

clusive o condominio imobiliário definidJ ('13 Lei NQ 4.591, de 16 de

dezerrtno de 1"964;
v _ ti cooÇlf!!rativa ou assOCio:lçio de qualquer nll.t!;!.

VI _ 11 1I'IiS5110 diplomãtica e a repartição consulet

de carreira e:strlJ'lgeira e os re!õpeetf.vos metr()ros em re!.1çllo 8 seq.rr.!

do a se:,J sefv iço.

Art. Ui - U. ~.l t'QlfVlet.do o perIOdo eM e.r~!!

tia edQiClo pu•• concuslo dO ~f1c.io, til l:lir~lta SI'! incotpou

'0 p.tr1lrl5nJn do tegur.da.
, llõl ... Pau. con!:esS!o de benef!clo sb nece55!

r!o,> na mlnl/ll'J trlnta e !'Jt"f5 cO'"'trlblllçll~s Int"nSllfo; 5UCI!S5iv.~ ~ rel}d

!Ires anterIores B Cata elo s~u r~o.uerll'l'l~nto.

, 2P - Nlo seorí .d'l'dtJct, para lJ canhge1l ~ c"rê~

cl~ lapso ilJUlI.1 ou super ior I '~ss'!'ntll lf1f!S~S entre ltr.a e outn cCII"ltr.!

btJlçlo,

Art. H - Perde B QUBlidad!! d!' segundo o (111800

flJr:uHatí~D QU~. nh estando to" gDZO De benericlo, d~h~ d~ contrl

bulr por m!'ls d~ seis m~sf.'S COf)l'>!'l::.Jtivos,

i JO _ No praZD estab~lecjd.;) n~:>te artlg), será

õl.ceito P'lg3!1l~'itO d!l novas contribJiçô~~ após a QJitaçib das relatiVAS

IID per iodo d! lntl"Trup;Ac"

i 2V - O prazo QeJ;;tE' BrtigJ é dilatado em tnlIis

seis mr,ses, r\lo send:> oe",ltlas '5 contrlbuiçõ!s relativas 8 esse perí.2

do ele' dOl"e ~ses. o,ual\dO houver interr~lo d~ atividade remuneradll

1!.Illl!rcida pelo .segundo.

5 ).Q - A perda da qualid<lde de segura:1o ocorre n'J

décifrO pr lm",l tO dia do seguod:> fI\l!S seguint~ ao término dos prazos de.§

te arUgo.

Art. 16 - S~o beneficiários do Regill',:;! Gerel de

Previdên.c.1a Social. n.<l condição ~ dep~nde'tE.s do seguulâ:J:

I - cônjuge ou cOlllÇlanheiro(a) c f11l"1o de tlualquer

condiçl'io menor de n aros de idade ou lnllálld.:l;

11 - a pessoa design;Jd~,rreMr de 21 anos ou maior

de 55 tinos ou inválida;

lI! _ as país; e

IV - 05 irmãos, de QUalouer condiÇão. menores d~

21 anos ou inválidos.

S 19 _ Equlp<lraiH.e li filho o enteado, o

sob guarda judicial d;, segurado OU cõojuge ou cOl'r'(;anh~ira, c tutel,!

'do, bl!m como o m~r'Or que sem eS5e titulo, viva sob o teto e respons!

bil1daoe fin;;nceira ellclusiva do 5egurado.

§ 212 - Con.sider3ll'.-se cDIl'pant'1eiros as pessoas que

tenham mantid~ vida em corrun nos últimos cinco anos ou, por me~r t~

DO, se tivenli':l f11hos CLmJnS.

§ 3"1 _ E: presLClida a de~~ncia ~conômica dos

depende'ltes referidos no íncis'J I 'e' j:laragrafo 19 deste artigo. salvo

o III'!'nor sem Utulo, cuja de;Jendéncia deverà ser prov'lda.•

§ .ti'" _ Em nenhUTI casa será cdgldlJ a dcpendC"cia

e:::onÕiT\ica total, bastam!;) Que a m:sm-a seja consta.,te, necessária e

eficir-nte.

SfÇJlD 1

!JAS ES"!OCIES CE PR[5TAÇ(ES

Art. 11 _ O Regitr<!a G~ri!ll d;; Previdência Social

t:ornpreende as seg:.Jintes prestaçoes:

I-30~:

a) aposentadoria por invalidez:

b) aMsentadoria por idade,

c) é1DOSentaclorla por te~o de s~rviço;

d) <Ibono permar.ênr:1a e:n serviço;

e) liDosenU,doria esp~cial;

f) auxilio ÓOe:"oÇ<l.;

g) aUlC..í.lio-l'I3tl:1lidadc;

h) salário-famI11a;

1) salário_maternidadej

Il-oo~te'

a) pens~o por IfOrte;

b) ll.udlio-rec1us!.o;

c) ludlio f"'....u,.l.

In-cb~.. ~t.:

a> ~CÚHDi

b) aervJço aoe!.];

c) reabiUtaçlD prof1&sionll;

d) 3~QUro ac1rentl!' ~ tn~.IlJhQ.

Parbdo Ú11co - As J:lresl.;e~~ Cic.1 Reoll1le Geral

de PrevJdéncit SoeJ.l c~neflde.'Il .lnda • unda ~nS81 vlt.HciB.

~l. UI - A conc:esslo d!! 'PIJ..p~tfldoria por idadE'

Ou telTO' o: servJço l~licll nll re.5l;Íal, do CDl'ltr.to Olo trabalho nas

IIlesmB5 con::Jiçl:v~s da demi!>slo se,. ju!ôta c.usa, QU!' le efet1vllrfi, r'<'l f'j'l

ta do reabJmento do prlm!!lro pagal7le""lto d1"bemfldo. -

ParligrafD Ú"Iico _ A cont:l!sslü d~ Iposentadoria

por lnv.Hdez susp!!n:.ie o :ontrato Jndlv.1d..ml p.~ trabalhei.

SEJ;JIllll

OOS PERJIOlS Ir CAfOC]A

Art. 19 - Pe:dodo d-: csrencb ~ o tll!'!fl~ corresptm

dente 80 fiÚ:n:ro 1Il1nill"O d: contribuiç~:s mensals ll1d1spo:n:;áveis par;

qJe D b!nendário faç. jus a, beneficio.

Art. 20 - A coni:ess!, r:l9S prestAç~s pecuniáries

C-O RegilrC G~ral de Pr~v.1dêncJ8 Sodal. TC-l'!!alv9óD O disposto nD lI1't,!

go 21, lP.'pe-dõ! 005 seguIntes pl'rIodos de caréncie:

1 - doze contrib.dçõ:s. ~""ls.15, no CRS!) de liU..l.
l1o-r:loença, spose,tedor1b; e

11 - '60 ·(.s:es,ento) contribuicres mense.is, nos

casos de a~o!>ef1tadoria por idad!!. aposentlldor1a por temDO de serviço

e aposentadoria especial.

Art. 21 - ]ndepend~ de c:ar~ncia 11 concess~o das

1 - pens~o por ITOrte, a.bOno familia. ~alária-ma

ternidade, saMtlb-f<lmllb, audHo-funera! e renda mensal 'Iltal!cia~
II _ Auxilic-doenr;a e apa.sentllóoria por invdldez

nos casos de acidente de QUalquer natureza DlJ Causa, bem como nos c.!

50S de segurado Que, atxl5 filiar~se M Regime ~ral de P:revldéliCia

Sor:iBl, foi 3cOlll:!tido das seguintes doençl:l!'i: tl.bert:ulose ativa, haE!
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~el"ola~e, alienação !TICntal, neoplãsia maligna, cegueira, p3ral1~ia ir
revers!vel e l'lcapa-:Hante, cardlopatil'l grave, doença de Parklnson ..

esoor"lniloart:'ose anouüosnnte, nefrop1'ltla grave, e~tado aWlnç<l.OO da

óo~";a oe \='agtlt {o!>teite de1'ormante}, !>i'ndr;:lTl", de oeficiênciD illl)r1Q

ló~ica a:Jquirlda (AIDS). e contõl.~lnaçâo por radi'aç;ào, C()lt1 base em la~
do peTidal di! m:oLlícin".l espE'ê:iali7.<lda.

lU - 5erviço social:

IV - reabilitaçãD profis:slona]: f1

V - preosta.;ões por acidente d~ tra::'al!'".o.

P~âgT'afa ."nieo - A doença rel,'K iO-'1'I:JõI nn lné:üO

11 dez.te artigo n§o cl(c1ui outras rooIbldad~;; QUE: se CQnfiq.Jte,.. CCff-Q

de grave risco para o segurado e a sociedade.

Art. 7.2 - O período de care'1ci .... 5era contado;

1 - ouanto a,)'Z, ~eg'Jraoo~ cbtígZltcriDS, (la c!at~ C~

filisçào ao Reg~m!õ Geral de Previdª,ncia Sacia I ; e

II - QÚi'inlo aos segCJrndos facultativos, da data

00 pagam~,.,ta Oa pri~ira contrib;;ir;ão, nào ~enjG con!'iiO~raóa"" ~ara

esse efeito, ao:; contribuiç5~s e!'J atraso e as relativas a periocos a~

teriores,
Par3gTafo Ú"licD - O periDdr.o df' filia;~o anterior

II data da perda da qualidade de seguradCl nãD serei cOITc-.;tado para e rei
to de caré'lcia.

SEÇM 111

00 cALw..o 00 VAL(Jl OOS EOl:F !elOS

Art. 2J - O ...alor do beneficio de presta;iio c~

Ufli.J'ada, e'.(ceto o ãu\d.lio-natalidade, D snlário-rnatemidane, o s;;1.2.

rio_família, o auxilio fureraJ e a TendA mt:>n5al vitalícia, s~iã cal
cwlaclO com b05e no salârio-c1e-bcncfíc:io,

"rt~ 24; - Sl'Ilár lo-de·btnerIdo l! a IIédla ~rit~

tlca corrlçlca IM~ I ~s de todo!! os últirtOs sMários de eontrltJuiçikl

rehti'los ~s lfll:'~'!l5 l.",':"oiut;)~nte ;,nteriores ao d:l afasta~nto da

ath'id~d~ ou à d... ta ~ entr1:loa 00 re~rl~nto. ate 0'Il mãdmo de tri!2

t. !t :sei'. apuraoos ell oerfodo n.!la slA)er-ior- a Q.!arenta e oito lf'Cses.

1 - O 5alâr1o~~-contrlbulç~o para ser corrig1do

~erli ser dividIdo p~10 indiCAdor de rer:O'f'f>Osiç~o rMn!tarla oflcld
do 1rII!:; • Q..'e se refe!e li cO(\trftHJiç~o e o rewitad, ll'lJltipUcará o

vllor do Ind1ce dI!! r~con-poslÇ~o dO mh lrnedlatamentl!! anterIor a d<Jta

do recverlrrento do benefício ou do 1Irast<W1'i~nto da ó1thldide.

II _ A SOfl.1 dOs salâr.l.o-oe-contt'!bulçl::l lntP.Qt<l;!

te!> do pedo6o bã!õlco de cãlc.Jlo, devldarr,ente corrigidos, será apur~

di • média. dl ... idlndo..se POr dOze ou trlntl e seis, eonrorm: a esPi
cle de bentríc1o.

S lll' - NOS C1l10S ele apcsentadoria por terrpo d~

servIço. especial, e por ldnde. contal"ldJ o .seg.lrado com menos de vi!},

te e e,J8tro contribuições l"I:l perfod:J rnáxif:'p:J citado, o saUrio~de-be'!.

f(clo corres:J:ln-1erâ a un lIinte e ~at!'o avos da som:!:! do~ Ml<'ido-dl!

contrlbulçO':S apurado'i.

S 2Q .. O salJir!o..c!e-bi!!MncIô n~O será inferior

ao ~alário mll\i/t(l, ~ Sl.lPer1or a') l1mite rré'd1l'O 00 ~alório-oe-corotr!

IxJlç!o na data de iníc.io d~ oener!do.
S JO - mo seria considerados, M cálculo da sal!

rlo-6e-be'ieríclo, os al.mentos salarIaIs nlIa ~~::Jrre:'lte.s ~ lei. M!

II'G 9=ral da eTPtesa ou pOr força oe mçJt'la~ão coletiva.

S '''li! - ~, no perfodJ basl! para cálculo, o se~

rado tl'JeJ: tf.:ce!;)ld:J benefício por incapacidade, SU3 dura~ã.!J será c~

putadil. Nestes caso~. considerar_!'ie_á CCIIIJ sa19rio-de-contdt>ulçào .,

no período, o {õalârio-de~benel"iclo Q:Je serviu d!! base parti o c<ilcula

da reM] tllensal, reiljustedJ MS meSm<.l.S é:lO~~5 t!! ms m?:sm::ls bas~s dos

beMfícLo!'i e~ q.etlÜ, e o..r~ não oo1et'lÍ 'S~t inferior ;n salário m(nlroo..

• Art. 25 _ Todos 05 sal;irios..O.'!:~co'trib:.Jir;ib c~

putaclOs no eálculo do \lalor dO b::n.'!lfício serão atuallzados moncttlri,!!,

lI'Jl!(Ite, ~s -a ~s, de i.COtOO ccro os ínQices anciais <!.plicálleis para

atualizar as cr~ditos da U'1ã., Federal.

Art. 26 _ O salárlo·oe.peneficJo lD segurado ve
contribui em [azã') de ati.. ldades ccnc::mital'\tes será calcul:aoo C(Xl'I b!

~ No ~ do!: salárlo3-dC-contribuição das atividade.!: exeraids!l na

data.do reQJerill',ento ou dO ooito que cllT'Prita1T integralmente o peri!:!,

00 báslco de cãlCúlo edgldo para a apur.ar;Jo da ren1~ mensal, at~~

do ao que dispõe [) artigo 202 r:l3 Constituição FCd:mü.

SUlSEÇJllJ 11

DA~ tEHSAL 00 008'IC1D

Art. 27 _ A renda mensal do bcncf!cl0 de crest!

çãQ continuad:l serã calculada aplicando-se o salário~de-I;;eneflclo os

percentuah respectivos (~seções I a V, VII e IX da Seçiio V deste

capitulo) •

Patágrafo lr'iieo - A renda rne"~Ql ~ beffifído de
JJrestação ccntir1uaoa que substitui o salarioHde-eonlribu!ção ou o

rendimento do trab1l.1ho d:l .:ieguraoo flão ~erâ inferior ao salário m!n,!

"".
Art. 28 _ No cálculo do valor da*ren':la mer'l.sal do

tleneficio, serão corroutaoo!: os 5s1ârios-de-contribuio;âo relativos aos

meses:

1 - de cOl"otrio:Jição o~.. icas, ail'\~) Q\l~ l":.lO tec.9,

Jhld""" pela empresa, roo C~50 de e:TPregado permanente cu <l'o'u15'>C1j

II - de contribulr;I3l'!! ~r~tf'''oiill'oó'nte recolhidos,
!"\os demais casos.

Art. 29 _ A comprovJlção do valo1' do só:llário de

contrllJuiçã:l do c:norl::gado, inclu~ive o depósito do e:roreq..dor t"'llll2.
Tário e Q do a'Juls::l ~e rOlZ: a p:utlr das d~clarnçoos do cmpreg::ltlür,

das .;Inotêlçúes da Carteira de TrabalriQ da Pre'Jia&r;cla So:ial ou "-ia!

Qtmr Dutro OCCUlI\:'lnto hibil.

• Parágrafo mico - As ollissces e insyficiênci<l:S d:Q.
Cl.fll~nt .. l!> S~() $lJprid;l~ tl\edhinte justHicaçJ)() aO'lllnhtrativa.

Art. JO - ,Ano> bt::neficiârios 1'!1l 90Z0 de b!!nerfcio

de prestação contlr1ueda ê aS5eq.Jr<lOO o abono anual.

rar'anro mico - o 8Dono anual OOs beneficUrlos
~ pacp:l e" valor ld~ntlco .05 prJvent~s d::l 1Tll!$ d~ deteTrtJra d= - cadl...,.

SEÇNJ IV

00 FEOJST~'TO 00 v(lLm 0C6 €EKfICIOS

Art. 31 - O valor ao beflarIcio serA reaJlUltlda
de .cord:l com os Ir'ldices da P'Jl!tica :óaiarial aplicável <l.:J5 tr<!balh!

dort!5 da ati\f~, no m~So'hJ ciclo, ba!1~s e s~ rator de' reóU;ão.

parágrafo mico _ Fica !nsti tulda COM d1l.ta base

dos aposentad.:Js, pensJonLstas e riem.. i!> PIevldexiários d3 Prcviccr'>Cla

Social, o mes de rn'-1rça de cad<l alIO onde e rl"lita <lo revisi\o de todos os

benerlr;iQS Drevidt::nclár!05, cca!>ii!-; ell Q'Ji: 5erão apurados as .perd.'.l!;

decorre:\tes da apllcaçJo da DoUtica salarial vigente, tor.ll'lnr;1:1-!le 1:.2
tra parâmetro, os índices de çorreç~o salarial e rGnetária.

SEÇJllJV

D:6 EDH"tCIClS

Art. 32 - A <lposentadoria cor invalidez: é dc"'idJ,

cump;:ida a carência, ao segura.do çco5\derado lf'capaz e lf1susc~ptí ....el

de r~tlbllitaçii:J par<l o exercício de aUvidad? Que lhe çfcll:.::lnta;:l 5uQ.

sis-tência.

'§ 1'"' - ~ concess50' da aposentiõd0tia por invalidez

~pend:l d~ v~rHic<lçã:l da condição de Incap~r:id,]d~ mcdiant~ "lCdtn~ "'i
dica-pericial a cargo da Previdência Sodal.

'§ 20 _ O segurado rural. s:)r.-ente poderá ser cons..!.

derM:J apto .1l0 trab~lha. depoi,!; ele slb'fl~tidJ a OtCceS$o de reabilit!

ç~o Ql.Je lhe p~!>slbllite o exercido d-il ativid3.ds de OliItureza rural.

§ )Ç - O benefício é d~~idJ a contar 00 dia i~

d.lato ao da cessação da auxflio-dJenr;a, ressalvado o disposto 00$ p~

r<ÍQrafos 41:1 e 50,

§ 412 _VeriflC1l.da ;f ln::dpacidade total e definit..!.

Vil par exam: medico-pericial, a aposentadoria dispensa o.prévio a!J)(!

l1o~doerça, send.J devida:

a) ao Sflgm:jÓQ empregado QU t.!rrpregadcr1 li. partir

do décimo SClCto dia do arasta~nto da ativi.dade ou a partir ~ data

da entrada dJ reqljerim':!nto, 5~ entre o afa!it:vnento e a enteada dO

re~erim~to decorrt!r~ tmlis de trinta 'di<:lS; e
b) Clt" sel}Jraoo- autônorrQ, ...",ui\"-J, empregado OOOO.:!.

tlco ou fac;jlt~tiv,"), definLd) no artigo 9Q • a cantar da data em Q-Je

se manffestou a incapa~idade do dia 0:1. entradl dJ requ~dm~nto, se

entre es:sa!' datas decorrere::! Il\!lis de trinta dias.

\ 5~ - OUr~nte O!i pri«ciros ouLnze di.a::; de afa.!.

ta/llentO d::a <:It!vidada por IIlOUV,J de invalideoz. c...be à emprescl pa9"lr

ao segul'ad:l errpregi'ldo (l sal~rio ou, .;lO segurado em::Jreg'IlJor,.lI r~

S 6Q - Em I;as:c de dl:ler1ça quI:! irrpcl"Ii'l] segregaçillo

cOlfopuhória, a ólposentadoria é deovida desd~ a data aa 5egteç;llcão c~

fit'IMd<'l por eKam~ medic.:l de a1Jtorida~ :;anitária. in':leperv.ler.te da ~

cessão do al,lx1lio-dJença.
Art. 33 _ A aPDs!'!i'ltadLlria Dor invalidez, ob!>erv,!

do o dispo'!>to na S~ç.ilo III dE!ste Caoitulo, consiste num:! ren1a rrenSiill

ele 60X do salót'lo-de~beneflcio. ;pais l~ deste por; grupo de doze c~

tribulções. ijté o máximo de 2Q1ó.

Parágrafo ú"lico - No cálculo do acrescimo p(evi~

to neste artigo .':il:câ considerada CO:TIQ lleríodo ce contrilj:.Jiçi'io a te~

DO em que o segJrado r~cebeu <IIJ'dJlo_d:l€nç<l dI". outra apo~entddoria

por invalidez.

Art. Yl. - O '1alot d3. aposentadoria por 'inlialir.lP.~

d:::r seguIado QUe necessite d3 3ssistencfa permam!'nte de outra De5S0a,

segund:l crit~rlo prelo'iarncntc ~statlelec.idlJ cela Frevioonda Social,' If

IfQjoI'<ldo.em 25".

IrUl}O:

a) I! devic:I lIindl ~ o vIlor da • lPQ.senUdoria

aunJA ti lImftl'! IlIádrno leQ81;

b) f: talClllado com basl'! no valor reaJushclo da
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c) C~SSiJ COl" 8 IfOrtE' do aposl"'t1tad'J, nllo Sf'm:\o 1~

coro:-..úcl a'· valc·r d... pp·,<'ib. •

Art. 'S - O ll.po~entML1 por in ..al1dl:'l, ef'l~Mto

n1;io conol€'tar 5~ ano~ 0;0 idade, é obTlgadJ, 5,b pe'1B. d:' suspensllo do

bt"Tl!'fido, a 5clbrr,('tet~5e 1'1 enlm;!, tratamento e processo de reabillt~

çlio profj%1o"'l(l), proDordoJ"l]dClS peja Pr!:'vitlporjf\ S;Jdal, I!'xceto o

trata"'t""lo cir:.lrgicc..

,fI;rl. 36 - r ci3llcelBda a <:lpo5f'''tadoria por lll .....a1l

dez na datA 1".11' qUi'" o 5eqlJrMn retDrMt voluntaria,r,ente à meslI\a eU".!.
r:fade e>:er-::ioa õnt.criortt.e"ltt'.

Art. 37 - V~rHicAda a rl!cuperação d3 capacidade

de trabaH'Io do aposentado Dor in\>.!ll1d~z, s~rào observadils as

seguintes;

I - quando OI reeuperaç~o ocorre d~ntro de cinco

anos contad",; d3 cl3t<l do início da ap'::lse.,tMoria por Io,.alidez,

do audliQ_do~nça q.Je a antecedeu se':1 inter:rupção, o bell::l'flcio C~~

sa:

li} d~ j~djata, para o següradoo erroreg,;rdrJ com di

'teito a retorn"ilt à função OIJ~ CesClf(Jel'1htlva n!:! e~resa ao 5e apo5~~

tar, n~ form~ d:l legislaçãJ trabalhista, valendo como docum~nto, p!
rB tal Fim, o certificacle de cnpacldilde fornecido pela Previdéncia So
cia1, oUi -

b) apõs tantos meses QUantos forem 05 Bnos de do;
raçi;.o 0:1 atjxilio-d~el1Ça e da [lJosentMorla por il1valid;:z. para

demais segurado;;.

11 - quando a rel::uoeração for pareiül, ov OCOtIer

npÓ~ o pcríod~ d0.inciso 1, ou Qinda Quando o s"!çuredo for declarado

apto para o exercício de trabalho di ...erso 00 QUAl habitualmente I!lI'e!.

cia, ti õ;pDsentador,ia será IOOnt!da, sem prejuizo dtJ \loltl!l li atividade:

a) pelo seu ...alar integral, durante seis meses

COntado:> da data em Que é verificada a reclJP~raçao d:'l capacidade;

b) com redJÇão d~ 5!l'1: doq:;ele valor I por igual

~rrodJ, seguinte ao anterior; e -

c) em redução d~ i5~ tantiém por igual períoQo 5.!:.
guinre, a~ término 0:1 QUal ce!lsa definitiv31r.Cnte.

Parágrafo ú;1i~ - ~ assegurado ao empregaOo ~

rctorn~r a, trtlbo3lho nas condiçô?s deste artigo a g3rMtiô no ~r~

90 pelo prazo d':' d:lis ano!;, a contar do calicelal1"ento t1ú benefício, e~

cetwtlr)dC' a;; hicóte5:e~ d~ jl..~ta-~ausa prevista:; n"l legislação trab.!

lhiEta.

SlBSE.Ç1!.O 11

DA APOSOlT~IA Pm I()A[E

ArL 38 - A a~':t~entadori'a l:!1JI idade é devida

seçOJIad:: que, cumpri';a a carencia e.:igicJ~ (leMa lei, c:J/Tflleta 65

1',1'105 dO' idade, se homell, ou 6'] ano"i, <;;e lTllJlh~r.

§ ,10 _ O limite dEl idade pre\IÍsto neste artigo é
red.Jzid:J eTl cjne;:, a"':Js p;;ra os segurados trab31hedJres rurais de "'!:!!
b05 05 'lel105 El p\ua cs qU2: Ell'erçarr õ!t1vidad~ [,:'11 r~girr.e de cconOOlia

familiar, ne:;te inr::luído~ o produtor rural, o garilfPeiro e o pescador

artesan~ü.

§ 22 _ A apc!st!l"ltador 121 por ioade ã de'Jida a pa.!.

tir da data do reQtJcIirn~nto, facultado ao segurado a eleição ele outra

data pO$terior à data da entri'lda do requerimento, se mai'5 cCl(wenie~

to.

Art. J9 - A Bposenladoria por idade, observado

o disposto na Seção 111 dest-e Capítulo, cOO'5iste fIlt1I:ôI Ienda mensal

de BfJ:':j do salário-de~benefício, mais 1% d::ste por grupo de doze cOll

tribuiç5gs, até o mádmo de M.

Art. -'O - A aposentadorI. Por lt'flllo de ser'Jiço ~

Oevldll, c~rldg I clr~I)C.I.I tx:lOidll rlI!stl lei, 1':1 ~eQUr.do tlJe cmpl!

tar }O .no~ a~ r.erviço, se ticllIlem, Ou 2!> lnos, se ftlJlheI.

Art. U - A .posenht:lorI. p:lr tl!!llllO De serviço,

obsl!!rvlld:r o disposto nl Seç~o m d?ste Capitulo, cO'lsiste rona r~

da ITl!!nsal:

I - pRII [) ~"TI: De ~ dO sll1ério-de- benefIcio

'os :ro ,nos de .!I'ervlço, l1le15 ~~ deste para c,da ~vo .no cDl"fJleto de

...t1vidad~, até o má~imo d~ llm, aos 35 hnos d~ seno iço i I!

11 - para 11 rrulh!lT: de BO\ do sQlrírio-de- benef.!
cIo aos 25 anos de servIço, lflai:õ li' de5ta para cada novo Ilno cOO1Pleto

de 8t1vidild?, ate o máxlrlYJ de 1((»;;, aos Y.l anos de ~er'Jlço.

lUto "2 - A ~t. de iníc!o da aposentadjril'l por

tempo de serviço é filladu da me~1fIB fOIll1!J que B da aposentadoria por

idllld~, c::>nfo~ o disposto no

"n. '" - O tertpo d~ serviço Cl!!ve s~I' provado na

torrml 'eslabelet:lda em regullll'ellto, COflllrl!er.dendo. além de corres~

dente ls ativ1d~ó!!s de ~15~r 00$ categodas dI! segundos de que
tratll o artigo

I o t~ de serviço Illilltar, inclusive o volU2

bário. I8toda Cf..Ij! .nter1or à rJllaçao ao Regi~ Gera} de Prevld!ncII

Social, ée!'õa~ que nlIo tema sido contadO para 1nat1'Jioad~ r~rIlda

na!> forças Arm!ldas ou aposenbdoria no servico plllHco,

II _ o serviço lllt~rnativo aos que, ~or força de

imperativos, foram atribuíoos pelas FOfi;:a::; A!'1I'I1)das outra formra oe

C'lXTPeIl5aç~o do serviço militar. conform!! o arUgo 143. P~r~grafo la

diil Constituiç~D ri"'dersl.

lU - o tCO'PO e'!l que esteve em gozo oe 8wxllio-CQ

ença ou aposentadorla por in-.alidez.

IV - o t~a de contribuição efetu3da por segut.!!

do ~po!S ll~ ter de1lladj d! ex~rCl!!r ;U "icJ!!f.j!- relDJMera::J!J QIJ~ o e!!

ouadrava no ~rt1go 9 l2 •

V - o terrco de contribJtç~J durante o QUal o seg::!,

rl100 exetceu ~tividad~ CCIf'(] trabalhado. rural.

VI _ o tempo de !:crv1ço d!! I:1T'ÇIregado rural de"..!.
darrente inscrito na Carteira de lrabalho e Previdência 50=1a1.

Pll.régraf'o (flfco - A cetnprov8ç~o do ternçJo de ser'Jl

ço para 05 fil'"lS destt! artigo. inclusive mediante justifica;ll.o, ~Ó

praduz efeito!: QUando baseactl em início de prol/a m3terial, não sendo

ad/1itida a prova excluS!vl1lfente h!stem..nhal, excetuand=.. 05 ceSDS de

força maior e c,;,;o fortuito.

Art. 44 _ O professor, após 3D .!Inos, e a profel

sora, após 2~ ar;05, de !!fetivo e?l:erciclo em flJlÇõ~s de lTlagistério, PE

der~o Bposentar~SR por te~o de serviç;:l Ca.li .tenja m<:nS.ll corre.,ponde~

te <:l 100l do saláriC-f:lc-bEnHício, obscrva.oo o dispo~to na Secão UI

êleste Capítulo.

Art. "5 - O seguraDo f:1l.Ie, tenf:lj dirl'!ito 8 apose~

tlldoria, exceto por invalideZ, opta pelo prosseguimento na aUvld<loc

faz jus BO abono de perrt3~nda ef1'\ s!:rviço, mensal, que não se inco!.

pora li aposentadoria nell li pensã~, correspnndenoo a 2Cr.Ií (vinte por

cento) do salilrio-dc-bel"lCf!cio,

Purágrafo Ú'lico - O abono de perf'\~n~ncla em se.!.

viço é ocvid:l ;\ c~nta:r d3 d!lta de l'!,trô!.d!l d':l reQ:J~rime:'lto; nãLl varia

de m.:ordo com a ev~luçã:J do salário-ele-contribuição do 5eçuraclo e é
reajustado 1'13 forma dos demais benefícios de prestação cDntinu~dil.

AIt. 4G - A aposentadoria eS::lecial é d~vid<l.

vez cltl'Prida a carência exigida n~sta Lei, &::J sl'!gurado que tiver tr~

baltlado durante qJinze, vinte ou '.'lnte e cinco anos, coMortre a at}.

vidad~ profissional, ~uJdto a coo:liça.!s l!sb!C!.h QJ' prejudltJ.l8ll a

PÚZ IN • lntl!r;1IldMJe r[SlCII, 1'1;1 tomJ estatl~leclo. ~ lei.

S 19 - A aposent;dorla ~spedal observRdo o •dl~
posto ri!! !i~ia UI ~ste CapItulo, cQr)~1Ste ruTll reMa ~5al corre~

Ç<:Jtldentl: 110 vale\, do salârio.de..mon~'Jdo.

! 2Q - li data d~ Inicio d;l ben!!!ftcIo é f.lllada dai
1'l'eS;'M fOfnn QJ~ a N ~str'ltadaria p,r 1d1l~, conforllt! o dlsi)Osto rol
puaQr3fo 29 dJ utigo 38.

S }Q - Q t~ de 'serviço corres~te a ilUvl
dade profissional ell/!rcida sob c:Jlldiçi~hs esp~iliI1s ~:! 5eJ;' 00 ,,:;

f'Ihn a tire consideradas pr!!!Jucllclals a Mú(le ou Q Inlegridade (blel~

li CCln'lertldJ, 5~ critédos de eQUlvalê~i::l fixados ~ Lei, pua
.feito de Q.Jal~~r berll!:f1cio.

. S 4Q ~ ~ prejudicbl ii saú::.e t) trabalho l!lTI turno

inintl!fruDtos de rr.-.ezamento, garonUnd::l &pOsentadorla d~ CJ.,Je trlltlil

este artIgo 1I0S 25 ar,os OI!: at1vid<lde,

S ~ - O Poder Executl'Jo Plbllcará ~ relilç~ Óils
.U'lid3des QUe dllo direito il aposentadoIta especial, nela 1ncluir.dO

obrigatoriamente todas as ~ figura'lt nos decretos NOs 53.831 , ck!

25 de /lIQrço ele 1964 e B'~oeo, de 24 de Janeiro de 1979.

Art. 41 - O perlodj em ~ ti trabaln'ldor integran

te de cate!pria prorbs!onal eiQ'Jadradd ~5te art1g:J j:leff1'l'af'le1.:e !ic';

clado do tt:lPrego parll ~xercer carg:J de aànlnistrat:ao 00 de r~resent;

çJo 5lndlC:<ill é cootacb ~ra a ô1pt:15entadoril'l e!ij)e::1al. -

9.llSEÇllO VI

OOAU<ILI~

Art. 48 - O B.u;:nlo~dof!nça e Delo'ido ao SegJTati'J

~. após CLtlPrida, Quando for o ca~::l, a carência edq1da t"esta Lei,

lear incapacitado para o '!l~.J tra!nHho ou pu; S(J,J atividade habitual
por Ilta!s de 1~ (Q'Jinle) dhs.

S 1" ~ Nilo é de'o'ldo auxniC'~doença ao !eçurado

que se nUa ao Regim.~ Geral de PrevlClencio Social já portador de do

~a ou lesão 1nvocaa3 COll'.O caUS<l para o benef(cio, ~alvo qtJi;;ncb l~

capacidade sobrevéll por motiV;) de progreso;i'lo ou í1grav~~nto l3essa d;
ero:;a ou les,[o. -

i 2G - a au)(Uio~doe~a é "rJevld) llQ :ieÇuraó3 ~

Pregado c e'llpreg3dOr a contar do dccirro-5,~xto dia de "raslamento da

atlvid3de, ~, no case dos demsis sE!gJrado~, a c::lntar da data do ini
elo da incap3cld3de e e:1quJnto ele p-=rm.)n?cer Incapaz.

" § 3Q - Quando re~erido .oor segJ-f<ld.J arilstaoo da

atividajje por mals de trinta di<:ls, o auxn!O~dOença é devido a centar
da dJta dq e~tu.da do reQLJerime:1to.

Art. 49 - O õ1uxllio_doença, ot/o;;erVildo o disposto

na SeçJo lU d:!ste C"pftulo, consIste n..ma renda mensal de ~ d:J $;1

liirlo-rJe-beneficio. mais 1~ deste por grupo l'Je OOle: contribulçi3~s m~;;
S3is realizadas, a"ê o rn<Íxim d:: 1m;. -
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Art. '" - Durante os prIlIICiros QUlm:e dIas de

If;$ta'llento da atlYld~! por IICIU...O Ó~ ~a, 11'lCi..Wf'be • "ell'Ptesa ?a

}ar ao 5egJrad;, e:J'preÇ3:;io o seu salário ou, ao $e9Jraoo ~r«gador~,
J sua rl!nV'lt!raçllo.

S 1'1 - r.. errpre~;:l t1~Iá DOrigatorlõl'flente as Tal

tas cocresporodentes. a es...e período meaIante a l'l:Ir~5e~tação de atest;
dO eflIitido por árgaa oficial ou credi!ncladiJ pela Previdêrd3 Social~

lndeper.dentemente (111 existência ou n{lo de serviço Iflédlco na efll,)r:esa.

i 22 - Quaf\OO a irGllpaddaje ull:rapa.~sar QJinze

dillS, o !;cgurado serã eilel'll'llinhild:- iI p~dcia m;Ídica da PrGvidên::la 50
cl~l. -

Art. 51 - O se9JrõJoo em gozo de JKJdl10-ó0erça

esU Obrig:JCla. sob pena de suspens;!IQ do benerIc1o. ~ S\Jbtl~ter_se 41

f!Xl)Ire, tr~tl'Jmcnto e processo de rC_i'lOilWlÇi10 prof15s1on41 prC:.corr::loo.:!

dos pel~ Pre'li~rcla Social, l!lO;ceto o trllt;,tmerlto c!rúrçico. coorarme
o dIsposto ~ reqJl~nto.

Art. 52 _ O sl::gur:'lo:;:, em gozo de lJUxilio-doença.
lnSU5cepthel dto recuperliÇ~o p~r~ SU'I ;)t1"ld~ h~bitui\ll dever4 sutl

~ter-se "l. processo de reabilit:lç.~o protiS1.1a"ial ~"Jr~ o exercício de

OIJtr2 tJUvldmje. n.'Jo c:ess>:tndo o b~ner!cJo lJté QJe sej"l dlldo ccmo hllbl

11t~ p.1fõ) ., des~~ de nov8 "ltfvjd>tde li! reintegr'ldo:!lo tr"1b_d~
Q.Je. lhe ~~t1!-nt'1 :, sub~lstb'c:l~: qJ:'\MJ consldct"óO Mo 'teC'..oer\i'tel.$e
r~ "lposertt~ por lnv~lldel. -

Art." .. Vedt..u- .. diSQo!l'\U d-' seQUr«lo ~rltOl

do .. OOZO 0It lt.lJeUlo-aoen;••

~ro ·único. A Il!ttQrcs. que lJuiIf1Ur .tO sequ..
r'ldO l1cenç. r~r.ltd. f!1:1r4 oorlgad;1 • P'JQ8t_ltl1! dUrlW'lte o periodo

ác lIux:!l1O-dOerÇ:t li eventu.l1 d1'etet1Ç'! ~tre' g vflor deste e .. JqJOf

t4rc:1. Wlr..nUd:t p4!'1. Ucer«.

Axt.54 • O- 'IU;nl0-Mtal1d8lK • d~ida. &pÓS -12

(doze) contribUiçoes lTeMuis... se~ndiJ gesttnte ou ao $tQ"Ju.do. pe.

10 p.uto de sua t:spos. O',J cOll'P!lrV1elr8 oJJo st1]Jnd., ou de' pe!lSIM de

slgt&dl na fOfl1\l!J 00 itflll lt dO artiQD 16 . tl 1n:.c~lt.. pelo heflQS ]00

{trele:"ltas} dias l'ltes dJ puto. ~ ll'xceç:&o dos partos ptfl'l'l8turos, efIl

~tb i~l se valor de 1ft nUr!o-mInllllO.
~fO lÍ11co. E obr1~tóti.. assisUrcl...

rIIIItf!!rnidade.

S.BSEÇJO VIU

!JI.AlIQ N'.TEltmw:E

Art.. "' - O ulátiQ-Mternida~ paril a ~gunci8

efIIPregadl ou ttl~lhadora aViJlu coosiste em tJ1li rerd! m.!flS.l! i!)J31

à 5U!I r.!l'\V'lf!raç:t::J integrlll t ~r. pa90 pela I'!:I'Pre$!I, efetivando_se a

ctllllPensaçl:J quando do rl!c:Jlh~to das contritT.,Iiç~5, 03 foml tstab!
l~idf, .. RegJlam~to.

F'arigi-ato liúeo - A ~J:e::;-'3 d!ve cooservar os CC!.
ptovantes dos p3g<l1leflt0.5 e os atestados t;orrespooje:1tes l:l3J:ilI e)(lirIIli

pela flscaliuçh d8 Pfevldh1cia S?cial, cunfo~ O d!sp~sto no arti

go 191 e s.e:J parrigrafo tÍl!co. -

Ax:t. 56 - PaI:;). a sl!g'Jta1'1 errçItigad,t d:xrestlca, o

salátio-Maternid:Jd!: c0lt51ste ruraa t'erlc1;:l menS81 igual iiCl Set.l ültilllO s.,!

lária de conttib~içãJ, dev~ ser JJ;g.J diret:a:nente pele Prevld~i8
SociaL .

Art.. ~1 _ DIbe 201 Ôtgã:)s plbUcos forn!!cer o~

atestados zredlc-os n~ce5sãriD5. inclusive para efe1,tos tn_oalhistas.
c::(rf'o~ o dl.sp.?sto ~ regoJla1)~tDl

5IB!EÇM IX

5/URIO fJMIUA

~t. 58 ... O s31;)r10 famil1a ê rJevido ao segJradJ
~re~ e aQ aoose~taia, 1\1 propnçãJ dO núm~ro de seus filhos cy
eq.dpuado3 nos tef;ftls do parigrafo

Mt.. 59 _ O 'Valor oa ccta dJ salário famil1:lo

de "':Z$ 12,00 (doze çriJIzadCls novosl. p:Jr filhJ. até IA 300CS de iOade.

OU inválido de. q"alQU~r idade.

Art. 60 _ As cotas dj süátio família ser30 p!

ças pela e:npr.!lsa, ~s;J1JfIto;'lte. jUltO C;;Ja o salário. efetivando-sel li

CClll'P!!nsação q.;a'ld:) do recolhilMnto dlls contrib..riço~; na fOrm.1 ~$t~

leclda em ReÇlJl<l:nento.

S.1Q - oi; eaçreSll deve C:Jns'!!rvaf os COTflrovant~s

001 p~g~:"I~os e as eertl~!l e:or.resPül"ldcntes, Cl3ra fiscal1za;h da

Previdin::ia 5o-::1al. con(crm~ o dtSP05tO no artiQO 1S6 • parâQraro 001
co.

, 2S! -- r.;u~ o P:lg.l'n'mto dO salárlo nã') for tI'P-n

Sll, o salário fAlIilia será pil9) jun~ane..,te com .J ultilTl'J Cl1l9;:utef1to ri
lntiv.l aJ mês.

f 3'1 - Para efeito do p3gare:;ta dJ salá:rio-rall!

1101, a ~re:!l~ de\i~râ ~xigir d:! seu e.~r1!g~d:l a. certidib do? nasc1rne2
ta do filho'].

f .aGi - O pllg:i:Te:lto 0.) sdádo fa7l!l1a é COl1dlci,2

n!ldO a dPrese'"'ta~ãJ ~ro11 de atesta~ d~ vilcima;:!:) obrigatôri::a do
rilh:J. .

Art. 61 _ O s:1Ilárto r!i11!lia d!vldol ~:) trõl.balh~(f,)r

a'uls'J D:ld<~rá ser r.;:c~!:.lldO pelo sln:Hcato d! classe respectivo, Q.Je

'le t('l(:-.p(llrá d! etab'Jtat: as folhas c-orrel>pode.,tes e d~ tlistriooí-tas.
Art. oS? • A'cota d) <;':I1';,io fallíl ia ","la sed

inetJrP-Jtildl, P.1ril n]n....All Meita, J:) 5alá~io ou aJ ~~fIclo.

Art. 63 - A p=nsl, p:lr fltOrt_ Ht~ d'Y~." CO!2
junto dos depe'11~f)tes cio seQ-Jr8jo q.Je f81eC'e. '~sl!ihli) CJI.I nlo,

contQr di d3til dJ óbito, observildo o cl1spo"to 00 -rt1r;l::l 16.

Arl. tA _ O v.lor da p~nsill:p p-:lr lf'(lrte é constitui

da do valor dJ beneficio QU: o se~r/)do recebi; ou di lPOsentlOor11

~ qU! teria direito, quan10 da d3ta d;. falec1I'\~llto.

Art. 65 _ A c:on:::es!;Ão 0'11 p!!nslb por ITlOrte nlIo ~

PtI'Jtelad3 pela falta df' hJbilftllçaJ de DJtro p'!>~ível dependente, e

quaLClu~r 11lscrição QJ habilitaçih posterior que ifrÇOrte e"TI e"_c.luslb

ou in=lu5à:l [I~ [lep!ro~nte s6 produzire efeIto a contar da dfJtfl d~ in.!

criçib 0;.1 hütJilita;ão.

, lO. _ O l:6njuy~ n'l;:l prese..te nôl st:lciedede lI!io e~

clui [I;) direito ;1 pei'slb por IrOrte li companh!ira(o}, que 515 farlÍ ju~

DO ben!fíc10 a partir da d<:Jta d·~ !ou:> habil1taç~o.

, '2Q -- O dllljuge divorciado ou separado judicial

mente ou d!! feto, qU!! recebia pen5~J de allme'1tos l concorre CM! os f1.
lhOs e e~lDaraOO!i dO seçurado. I

Art. 66 ~ fl. cota da pensl10 por lf'Orte se ~J(l:1n_

l]Je:

I _ pehl mortê do pen!;lrYli$t~.

II - Pelo c<Js;"J:nento dos (l1hos.

UI - flara O$- (ilhos ou l(lt'll'l.os deoeMente!! dl!:signa

dos menor. nllo lnlr'élidos. ~os vinte e ltll IlI"lDS de idade; e

IV - p::Ira o pendoni5tlJ inválido. pela cessaçno da

. Art. 67 _ O pensionista Íl'wál1dO. enquMto r:fto

cO'!Plet~r c:il'1Quente e cinco Imo!;; c:lc idlJ!1e. ser.1 obrigi>do. sob pena

de SI.lSDeroS~D do benef!cio. ~ submeter-se a e)(l:ime miidJ.co pelo! Pre'o'i~.!!

ci~ Sor:id. processn d~ re<ll:!il1t::Jç.!Jo prOfissional por ellJ prescrito e

custe<ldo. e trlJt::Jmento dis;lerl!>:sdo gratuitarrente. exr:eto o cirúrgico.

PIIráwafo Ú"lko. N~o se e)(tingue :t penslJo l'Xl CA_

so de tec;;samento do cônjuge sobrevivente.

Art. 68 - Por marte pteslJTIida da segurado, ded,!

rad~ ,CIe1:J 8utClridaoe judicial. decorrioos seis meses de 9us~i", s!

rã conc~dlda pens~Q ?rovlsórh 1'13 fOflM desta Stttseçl!io.

f lR - Mediante prova da desBParecimento 00 se~~

ndo er:'I consequência de acidente. desastre ou c:aUs trofe, seus ~!!
dentes f:'JT30 jus ~ pens~o prov!sóril!l l~tementeO~· óecle.u;Io

e 00 pr:)zo oeste artigo.
S '29- - Verificado o reapar~lrrento. do S~fl!Ioo. o

pag~rnento 11~ ~ns~o cessa i~r1iataiMnte. àe!tOOtig3da!. os ~t~s

da recosiçl1~ OOS valores recebidos.

Ar!. 69 - NUa se aplica o disp:Jsto no C8po..Jt do

.lirt. 163 • ao pt'!nslonist.. lMIiOr. incapaz ou eu~entc. nl1 fOrm<l da lei.

Slff.EÇM Xl

UJX1LIO~a.usno

Art. 70 - O auxIlio_reclus"1lrl 5~r~ rjevldo. rp.spei

t;;lda a cer~ncia fixad" no inciso I do art. 20 nas mes!llas condi.:;O~~

lP.I pensi10 por morte • .aos dependentes do se(lJraOo recolhido à pr1s~o

que nM receber rer.uner3çllo de errpresa nem estiver -:rn gozo dt! lIudlio

doenç~ ou ::iPQsentadorla.

Parágraro lÍ1ico. O requerimento dO audlio-re~

clusl;o dever~ 5t'!t instruido COOl c~rtid'!!o do t'!feti\lo rf:.'colhillll!nto

pri530.

SI.BSEÇNl XII

ttJX1'I_IO-fUERAL

Art. 71 - O auxí110.funeral I! devido ;;10 ellecutor

do funeral do segundo 00 'V.üor de ÓJM veles o ~r beneficio d8

Prc... idénci3 Social.

Parigrafo iSlico. O executor dePendente do se~r!

do receb~ o v"llor nvãldrno previsto.

~'III

lD PEOl.IO

~t. 72 ~ O pecüUo fer' devJr:Io:

1 _ ao t..e~ndo Q,)!!. .e ir",al1oJ'l. IJnte~ ue ter CQPf\·

pletl.ldcl o per lodo de c.r~llJ; e
Il _ '0 .e~tllXl aptl5ent.tdo POr !dade ou por tempo

de serl/iço ~lo Reolme Cenl De Previr:lh'cl. Sochl 'Cf.le ."olter Ill.ercu

.Uv!dllde Ibn~ld9 pelo me~. QtJl'Il'lOo dele. se .rutll.
Art. n _ O sel)Jrlloo .posentllOo que rrcPber oecg

liel e lr'oltiIJI , exercer "UvidIJOe IIbrllnglda pelo ReQ~me Gerlll fje Prevl

Oêrd~ Soc:1.l1 ~~te. ~r' levanter o novo pt'Cúllo .pós trinta /!

seis meses contlldos da fV:lVII filillç&o.
Art. 7' _ O pecúlio cons1ste f!lll U'Il PDg""l'lento ún!

co de ....lor conespondent@!: • $CtlIll elas ilf'pOrUn::ils relBU ... II$ tis con~

trJb:JiçOf!s do segunóo, IPÓS li no... /) fUbçlo. IItual1zldllS IIO'letil!'ll

mente e jure!> clt1ClJlld;JS confo~ § )g do 1ft. 192 dfl consUtulçlo f!,

Det31.
Art. 7S _ O disposto nesh sooseç_c .tpl!e~_se c

cooter dlll data di! entra!ja f!Cl\ vigDr oeste Lei. observMo, Ct)."I1 t'elllr;Qo

h contribuiçl'}es anteriores•• leQ.1s1l!lç80 1r'1genb i'.l 6~L'Ca.
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~XVI

!Xl SEllVIÇO 50:1«.

Art. 76 - O Serviço social v!sa prestar 90 bene_

ficiá! 10 or'l!mtaç~o e apoio nos prOblema!; pessoai!; e fJ!lmilier~s e me

lhOriB 013 SUl;! inter-relaçlJo c:cxn l} Previdência Sociel. P3nl SOluça0 de

QJe!itOCs [('fCrentes B:lS be"'lefício~ previdenCiários. bem assim, quando

necessário. ::I otltençi;o ae outro:; recursl:Is !icei::!ís d~ corrunídade em f.2
'olor do beneflci4rio. inclusive m=diante a c!!lebr<Jçl'o de corwên.ios.

Par4g:rafo (,'lico. A ll5Sistêncis e I:lS prestaçDes

Il c:,rgo do serviço social serlIo conoicion::lO::l'i às possibilil:hr:lf'!s e dI,!

ponibll idad~s técniça e fin8rcelra.

~Xi1

DA FEABILlTAtM PlO"ISSIlH>l.

Art, 77 - A I'csbll1t"çllo profissional dever4 pr~

porc1Q1'l!:1r ao beneficiário dofntfl!, inv~l1c1o OU deficient'e f:ls1co ou

rental, 05 tne'10s de r~açlo ou re,lJd;JptllçlJo profi.5.51onel 1ndicados

cua QLJe: possa trab:l1har, in:::lut>i",c órtese. pr6te!;e e lnstrunentos de

eudl10 par:o loc01lOÇlIo.

S IR - A Pre:vidlncill SOCial emitirá cert1ficaóC
lndiviclJal. indicanclc 8S utividades (J.Je podem ser exercidas pelo be~

ficHirl0 reBbHitado prof1ssionB1J1'lef)te.

S :xl - sem prejuízo do dispo~to 1"\0 parágrafo llnt,!

rior. o reabilitaDo poOcní e)(ercer outra atividao'e para qu\'ll se capa

cite.

Art. 18 _ A empresa cem vinte Q1.,J mais ~regados

é obrig"da a creencher seus ~rfl!gos. cem benefíc1:írios re~bHítM:Js

ou pessüas portadoras de d~ficlên:::Ja, hablllt:3d;;lS, mI seg"Jinte pro

porç:!o:

1 - até 200 elTlJregllOos .• . • . • . . .. 2\

JI ~ de 201 <l5OO 3%

111 - de SOl a LOCO ••••••.•.••.•• 41;

IV - de 1.001 em dii3nte 5~

P<ll'"~rO mico. A dispensa de tHb:olhador reabl

litad:J ou de deficiente habilitado. 30 finllll de contr;;ltn por prazo C1!

termin'Od:.; de fll.'Jis de novent" dias, e 'il imot1Võ1d~, no contrato por pr2

zo indetermin~dJ. só pOOe'r~ ocorrer <'lPc'is contr~t-'lç~o de substituto de

condiç"lo s~melh:lnte.

SUlSEÇl10 XVI

DA. ReIlA toENSN.. VlTJl..ICIA

AI't. 79 _ A pessOll portadora de deficiência e o

llWtiot'CIe 65 (seSSf'!fltll e cinco) -<lrtOs l:PJe cOO"9tovarem n!jo possuir meíos

de pro...!!!r lJ pr6l:lril! m'3inutençl!o OU tê-I:) pro~id:) p:>r ~uõl f:,mlli~ fazem

jus., l"m benefício rnensõ11, no v<llor de t-eZ$ 120.00.

CAPInlO III

00 N:.I[UITE 00 TfWW.Kt

1I1't. ea~ F1c~ sujeito kl ~rocE aclt:i:.'ntfl! elo trllb.

lho todo trabalhador urOi\l"lO e rural. ou e(JJlparadO,nos te4lf1OS ela 8rt!

W 9° , lnci50~ I e Il desta le!, Q:.J21q..oer ~ ~eja a .'íu<l: formll ele: r!
f1lI.)fler~çil.o.

SEt;M II

00 ACtCENTE E DA lJ.:DI;A F'RlFISSICNl\l I)J CO ~

LHl

ArL 81_ Ac1df'!nte 00 trabalho é õ1qusl!! q.Je oco!,

rer ~elo eXfI!rdcio do trabalho a serviço da ~res ... ou em seu bene

ffeio, provocando lesllo corporal, perturb~ão fUl"lCionl\l ou doença ~

cau5~r .a roorte, ou ~tda, ou reduçiSo ~ermanente ou temporária, r;!;I ea
pacldaóe para o trabalhO. -

S l0 - EOJiparat\l-~e ao acidente do tr~b1l1hor para
Cl$ fLn~ dest. lfl!1:

I - as ll'Olé!'ltias profl~sionals. inerentes 11 deter

llIinaóo ramo de aUvld'iIrJe e relacionadas no 3!"lel(Q desta leI, rei/i:;;

velo de oficio, trfenalmentfl! fI!, a evalquer tempo, ii .re~er1mento ;;

órgla púl:Jllco c~l!tente, de entl6adc sindical eu lntfl![sitldiCõilj

II - as doenças do trabalho, resultantes das con
d1ç~C'5 inadeo.liJdJs ou ngress!va5 em ~ o trabalho for fI!)(l!Cuttldo. i~
depenclenternentfl! dfl! período de carência; 

lU - l'I. doerça provenlentfl! de contaminaçll:o ac:iden

tal de pfl!Ssoas da área médica e paramédica, de engemarla ou de pe-;
~jsa~ -

§ 2SI - será considerado corro do trabalho o evento

Q.If'!, emon: nllo tenha sido a ClJusa Üflic8, haj<3 contribuído pAra a ITIJr

te, ou .perda, ou rel1.Jçi}o da cap3cJdaoe pa;;, o trablll00, Dcroonente ;;

temperaria, Inclusive pelo agra"auento de mal preexbtente.

Art. e2- Consiékra-se tl!lOOem acidente óo trllb.!.
lho:

I - o "cidente sofrIdo pelo (lmpregado no local e
no hOtãrio do trabalho, em ccnsequencia de:

a) a::o de :l<:lbotagem OU de terrorislI"lO, putlcado

por terceiro, InclusIve Co.tpan/'1ldco de tnll:mlho;

b) ofensa física intencionill, inclusive de terce!
[O;

c) ato de il'J,:lrudéncla. de n~gligcfiCia ou de imDS.
dela de terceira, inclusive cCIT-Çlar.t-.eiro de trabalho;

d) ato 11:> De:;~oa privada da u~o da razão;

e) rJesabal1lento. Inundação IJU im;êndla; e

r) outros caso!\ fortuitas ou decorrentes dI'! força

maior.

II - o acidente ,0f[iOO pelo e~teg,lCjo, ainda ~

fo[a ao local e horlirio de trabalho:

a) na execuç~o de ordem ou na rea-Hzação de ser\'..!

r;o 50b a autoridade da E:~tesa;

b) na.presteção espontânea de CfJatquer serviço à

~resa para lhe ~vitar pre,juIzo D\J proporcionar proveito;

c) em 'Iiagern B serviço da eJfÇJresa, seja q..lal for

o meio de lOCOll'lOÇ~O utilizado, Inclusi i/e veiculo de proprIedade do ~

pregado;

d) 00 percurso da resid€rcía para o local do tt~

balhc. OIJ deste para aquele, qualquer Que seja o meio de lOl:l'llI"OÇi'ia,
inclusIve veiculo de próprledade 00 eqJregaiXI;

e) ocorriClo ÓJr,;nte o peri9°O correspondente à r!

auç~o da jornada, no aviso pr~vlo de 'inic1at1va do clTOregadorj

f} a viagem de estudo financiada pel<l. ~re5<1

dentro c.ie planos of'lciais para melhOria de mõo-do_otlra ou complef\'\erlt!

ção eeuc:acional de: fl!stagiárlo, r".QS ternus da lfl!i 6994, de 7 de Oezem
orQ de i977; ~ -

g} a lacomoçJo. mesmo em férias ou afastaclo cr!

vidt'nciárf,a ou l!cldentar18JTefltl'!, através de' QJah:~Je[ forma de traj~

to , para reçeber salárlos diretos ou iM}reto5 Que lhe fo:õem definl
dos pel<l empresa.

Par4gr.ro Cniro .. Nos Períodos destinaaos·. rerei

çJo ou d!!5canso, ou por oca~i~ Ó3 sat!!>raçao d!! outras r.ecessidldf:;

rlslo1ôglccs, no lDr.al, ou durante o trabalho, con~idera_5t o .. ~re
gado Q ~I"!tvlço da el'llresa. -

Art.~" - Constatando~:le 0Je a doença n}o inclulo,J
na rfl!laçfto prevIsta rIO inciso [ do IIrUgost rl!'~ultou de conolções es

pec:1al~ em QlJe o trabalho foI ~;'I:~rcldo e C01l ele se reJac!OllI diret;

Illente, a Prcllidência Social deve equi~arâ~10 ao Iclclente dO trAbllllho~

SEÇl10 III

Dl' atuur.sv;AO OO.IIClmnE Q) TRAElN..Hl

Art. &\ - 5al~o llTposslbll1dade aosolut., a empr~

:ia de",crá ctn..nlcar à Prevldeocia Sodal os Icioentes fi! al'l. ooenças

pror1ss101"\êis, em impresso prôprio, no prazQ de ..inte fi! ~atro 124)

!'lOtas, satl pena de IIlJltll ae dez vezes o ",dar do btner!cio devioo.

S 11' - Oa c01V11caç~ recetlfl!l;"ão c6cla fiel o. ac.!,.
dentado, a~ seu! dependentes, bem caro o SIndicato 11 l)Je corresponDer

a sua cateQl:lria.

S 2il: - Na rai t;;J de !fI!gular CfJl'l'U"üt:aç~o, poderio •

Q..Irllque.r t1'!/f'PO formalizá-la o próprio ael~Mt8do, seus be'Mrlelârlo5,

entidade ~dndlcal c~tente, o l1:êdlca que lJ assistiu ou qual~r ~

torldadt! públlc:1l, II'Jediante o preenchimento do rOlmllárlo de CCY\Vl!c!

rão de aC"idcnte do trl:l.balho.

, )Q - Os seÇ1Jrados a QUe se reffl!re o ;utigQ
incho ....11 desta L1'!.i.. farão dirfl!ttimente à Previdéncia Social, pessoal
mente Ou por quem as assista, 00 represente, a ce:m.nicação dos acidt!!l

tes de que foram vItimas.

i 4g - Em ~~lcp..tt!r ca.o;o. é obrigatória:lo COl!lL.t1ic,!

Çao à autoridade ~oliciai c~tente e à Oelegm::ia Regional do Trab,!

lho, sob pena de IlJJlta. no valor de 20 ~!lzes o saláriQ de.. contribu!.

ção.

S 5ll! - Se a Pre',liOêri:ia Soclal 01:10 CObrar iI ITlJlta

aplicada, ter~o legitimid3de para cobrâ~la os sindicatos e entidades

representativas de classe.
AtL85 _ A comunicação do acidente deverá CC'lter

informações minoc:iOS<l5. inclushe Quonto ao rfl!gistro policial,

Pôltágraro Ú11co - Em na~ ia, aeronave OI) out;o vei

culo de traMporte, quandO em viagr>m, o acidcntfl! deve ser CDn'UliCMo

ao conandante, pelo rr.eio mais râptoo, II cOtU'llcação do acLde(1t~.

Art. Bó - A c(lIfUnieação do acidente de trabalho

r>3o c:<irrc a C/f'Pre$3 da resPOnsabilidade.civil c crimina.l.

Patãgr"ro lSlico _ A omissão da e)(pediç~o da c~

nieoação do acidente de t:rabalm constitui erilTe de falsida"oe idealQ.

giC3 nos terll:Qs da /.Bi PBn<ll vigente.

Art. 87 _ Considera_se dia do acidentfl! I no caso

ele dOcnça:pro(iC!;lonai ou elo trabaltLo, a data CO suil eclosão, Q-Jando

posslvel determiná-la, da sua c~icaç~o ao €1f.pregador, do 1'I(ast~

to do trabalhO ou da entrada do pedido de b~neficio no I~S, OU Cll

Juizo, adotando-sc COl:1O terolO inicial dos benef1cios devidos a hlpÓt.!

se mais ( ..vorãvel do acidentadO.

Art. B8 - Em caso de <icidel1tc dO trabal/'lO, O s~

rado e os Seus dependentes tem direito, lndependent!4mente de car~

cia, às seguintes prestações:

I - qu;mto ao segur:::lljo:

n) auxI11o.doença;

b) .apo.sentadori3 por lMalidez;

c) auxílio-acidente;

d) reabilitação profissional;

tI _ q;anto ao clependente, p!!n5ào por morte;

III - c:,uMtO ;0 segurado I! depelldentfl!, pecúlio.

S lQ - Os benencio~ ele ~ tr... ta fl!ste artigo r:l:!
rão direito ao abona anual ar:idl:!ntârio, QU:mdo perdurarf'!lll pai tecroo

!~iil ou 5UlJcdor II 6 (seis) meses.
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S 20- - 05 be~f'ícios de prestação continuada de

QUe trata esta Ll'!1 nM pode['~O ser c:alcul~dOs sobre l:lo,$e inferior ao

sllll:írlo mínllflO vigente ~ época do pagamento.
Art. 89- Para o e-stabelecimento da b!!se sillarlal,

serão ooedec:ldos 0$ Mguintfl!S critêrios. re$Peita~ o teto legal:

[ _ õl rerTUleraç~ recebida. por hora I dia, semana

ou QUinzena será ccnsiderada ro seu valor 1f'e05ô11, nos 1'Ir)1df'!s da ll'.!gi,!

laç~o trabalhista;

11 _ as I"'IOr.5 extru hlbltUllis. comi ssOl!'s , Qt.tl
flcllr;!5e!õ. ajudas-tie-cLlstO. dUrils pari y1.~. bem COlI'O o ...Urfo
em utilidAde, hrrbém lntl'.!gram o slJIlárlo_r:le_contr'bulçllo. quAndo .s!;l~

c:MPUsl'!rl!tll A Il'.!lIU"ierlçJ!lo, cOfl!inlnte ti!. prf!celtcs Da legls1açlo tnb!
lhistD,

111 _ o C1agll./lIl:'oto oos dias de b!!~ffcfos, QJ81õdo

5U:'! duraçllD for inreriar li tI'fI ~s, serÁ f~ito na ba~e de 1/30 (lJIl

trinta a"'os) do seu volor mensal.
~rjgtlro mico .. Quanclo, el"Itre o dia do .ci~

te e I data do início óo ~Mf!cio, ocorrer rl!!RjustDmento por dl~s!

dia col!'.!tlvo ou alteraçlo do sRlário IlIfníll'lO, R renda mensal inicial

00 ~ner!c1o ·!;erá reilJustada, 005 meSlfOs nIv~1s, nlIo se aállitindo

aplieaçllo OI:' in6ic~s fr~ir::natlo5.

Art.9D - f.b caso de eq:treQ800 de rerTkJneraçlo y!
rUvel e De trabllllhador avulsol o \ialor dos beneficios ~erá clJ,lculaoa

com bas~ na I'I'Iéd.h Arltrrética:
I - elos 6 (sei:;) I!l(Ilores S8láriDs-de~contrlbulçID

apurados ~ período nlo superior li ·18 (dezoito) meses illlediatatM!nte

anteriores lO acidente, se o $eQUraoo contar mis de 12 (dote) eontr.!.

IJulç15es; e
U - óos 5ulários-de-contrlbuiçllo corrpreendldos

hol 6 (seIs) meses ·lmed1etartente ;~terIores ao ~iôente ou 1"0 periOOo

de' trabalho, conforme for lNliS vantajoso, se o seQlJ:t'aoo contar 12

{ooze) ou IfleJiOS conttibuiçõe::. nesse pet'!ooa.

Parçafo úúco ... Para os rins deste artioo,

base salarial será setlQre llQ.Jela contrlltad<l no dill do ocidente, fica,!!

do o cálculo.da média, no (p.Je respeitar l parte varióvel, restrito

aos fatores QUa fizerem a rem..JOeraçl!lo variar em flX"lÇlI:o di ~;ntldaóe

do trabalho produzido.
A:rt.91 - Caberá à e:l'4Jresa o pagamento integral

005 15 (quinze) dias iniciais do benefIcib por ircapacldade.

Parágrafo Ú1ico _ Quando se tr8ter de trabalhador

a...ulso, COCtb..tico, ou de seçuraoos B QIJe alutlem o artigo !til , inciso

VIlI desta Lei, o benefício por incapacidade estará a cargo do IW5 a

; partir do dia seguinte ao do acidente ou da eclosllo de dMnça OCUD,!

cional.
~t.92 - Todos os salários-de-contribuiçlo cOll:P.!:!

tados no cálculo do beneficio serfio atuOIHz800S roonetaria:rente, 1Ii:s

• Illês.
Art..,J - ~ando a l'rJrte do sel}Jraoo etf\ gozo r:Ie

auxHio-~nça acidentário, aposenbldOria acidenUria por invalidez

ou rf! ...bilitaç~o profisslQNl,l result...r de. I:ausa e!!!.traMa ao t!.1Ien.to

ocupacional e suas conse~rclas, seus dependentes faria juz à penslio

calcul1'lda com base ~ valor i9.18l ao 00 beneficio acióerltBrio recebi

oc.
Arf;.94 - O se~rado em gozo de aposentadoria es~

C!a~ ou por tem;Jo de serviço. que volt.u Q ~exercer ati...idade abrllng..!.

da plJr esta lei,· fará jus, em caso de acidente dO trabalho, IfOlé5t1a

profissional ou doença do trabalho, aos benefícios <IQJi previstos,

quaiSQUer que sejam, CLJfUl.il.t1vamente com aquele InteriorlllEnte concedj;.

oc.

Parágrafo lÍlico - No caso de II'lOrte do segurado I

serâ cOf\Cedida a pensão acidentiiria, MS exatos thoo.5 dest;g ld, se

for mah vantajos;g pora os dependentes, além do pecúlio 'corres~

tes em QlJB'lquer \'"IipÓtese.

Art.95 _ Ir"ldcpe~ntementc dos benefícios, todos

os seguraoos ter~o direito aos serviços' de assistência médlcH, ai i!!.
c1uida a cirúrgica, a hospitalar, a farmacêutica e a odontológica

bem. CCll1\O ao transporte para tratarrcnto, devidos em cardter obrigat,é,

rio a partir da ocorrência do acidente ou da eclos1l:o da doenÇa ocup~

c1Oiial.

Art.96 _ A assisti!mcia 'mt3diCQ cl)'l'pfceneerá, co!!

foI'l'l'C o caso, ti pre.!itação em regilr.C arrbulatorial ou hosp1tal/fr, de

s-er\f!.ços De natureza clínica, cirúrg!.ca, farltl20CeuUCll e odOntológica.,

OlssJ,m como, se indispl!nsável, ôl rl!1!Oçllo do i'Icfdf!:ntado.
Parágrafo lÍ11co _ Se o acidentado, por IT"OUVO$ ~

dicos, tiver que se deslocar da localidade onde reside, sua remoç~
e hospedagem, bem corno, se irrprencindivel, a ele seu llcorrpãrtlante, fi.
car!o a cargo da Previdência Socia.l.

Art.97 - Nas localidades onde a Previdéncla ~

daI filio dispuser de Iecursos próprios oU contratados, a ~resa

". IUI faltl, qullQlJl!r ~.!lSOl filIcI ou jurIdlca, pr~slar' lO Iclden

t~ I ulo1sttncl1 lflêeicl de IllI'I!!r~11'e,~1nrll~!.'vel, ;

criUrio de llIl!Jdico ou na sua flHI, dt outrl peSS08 pspecllU18d11.(tl!!
nico di" ."r;JUUnç;1 ou IIflrl!rJl'll'!lro do traoalho), providenciará sua r~

çlo.

S ); - Entende-se' COOlÔ Issbt&ncJa ~dJclll de etne!
g!ncJa e necessdria In It~ndJl'lrnto 00 .C"identlloo It-'i que o IN.tII-f'S l'l~

SLJ'IIfl • responnbiUdade por ele.

S 20 - O It-f'S reerrtlolsnB o eflPregBoor ou o te!.

ceiro d8s deSpeSI.'i com -I '$.!li5t~il de que trata e.'ite IruQCl.

"rt.98 - QuaNio I petOl ou teduçlD da CIPldt:ll'lt!e

f!sic51 puder ser alel'JAda pelo uso de aParelho de prétl!'!e~ este será

fQr~cióD polo WA5 11"iC1eperrlent!!ftlente das prestll1;7.les e 0L15 snviços

cabíveis.

Art.99 _ A Prl!!'lIióencill Social custear'- a repAr!.

Çno ou a substi tulr;fto dos aparelro!l de próte!l!'!, de órtese ou de in!

trl..lflento 00 8Jx.llio w de trabalho,desgastados pelo uso flOrmal.

Art.lOO_ O Ilcidentado em glzo de beneficio por

incapacidade nos teI1!lOS desta lei, ficará obrigadO, ~ob pt!nlJ cse suE..

pensllio do ~f!cl0•• slJt;XTleter-se IllJS ellll/leS, tratllllle'nto e processo

de II!!'.Ilhil1uçf.io profhsloolJl prescritos e proporcionados Pl!!'l& Prell..!.

d!nc1a Social, elCceto o cirurgico, QUe é facultativo.

Art..lDl- Ao acidentado inabiUtaÓCl para o exerc.!

cio da aU·Jiáaôe contet!liDrinea ao acidente, ou à ec1osll.o da doeOCa

profi~sional ou do tnbalho. ~er' assegurldo, após ti trat3~nto e a
alta dennitiva, o direito à tdntegrnçlo, cem n garantia óc e5.tnb1L.!,

oade, aos serviços de errpregaoor sob cujas ordens tenha ocorrido o

Bcldente, ou sido adquirida Il cbença.

Parjgraro Ú1ico - Os ~regado5 <lOS QUais se rer;:2

n/ieça a estabilidade prevista neste artigo não poderao ter OS seus

contratos de trab;llho rescindidos pelo !!l!'Pr~gl'lt;1oj, a n!lo s""!" l!rlI razla

da prática de falta Qrave, celebraçi!lo de acorDo com <I ao;,sbténcla tb
sindii::õ1to da categoria profissional, ou pela a,,",lsiç~o do direito à
aposentadoria,

ArtJ02 _ O aU'lCílio-dOença acHlcnt:írio será devi
elo eIlq;anto houver incapacidade laborativa total e t~rária resu!

tante cieac1Ô'!flte do trabalho, fI'Oléstla profIssional 00 doenl;a 00

tratlalt'lo, penOentl'! oe trat~nto, a r::antar da dia S!.bseQUente ao
arastmrenta para a trabalhador rural e a partir do 160 (déd!l'D sexto)

dia para o trabl'llhaoor urbano.

S IR - CUl'(:lIe li etrPre:;a pagar a rel'l'Ul"leraclo lnt.=,

Ç1ral do dia do acide'nle e dos 15 (~.linze) dIa5 se~intes.

§ 2':l _ Quando o acidentado não se afastor do ti.!

bóllr,o no dia do acidente, os quinze dias de responsabilidade da erJ1Jr!

S!i pela sua rerruneração integral serão contados a partir d<l data elo

afastamento.

S 39; - Ocorrendo. durante a vlgém:ia do 3uxílio

doença, agral/arr.ento da lE'siiio .corporal. perturbBç1i.o funcíonl.'ll ou doe.'!
ça que cause j.ncapacid3de definitiv13 para o exercício de outllQUcr at.!.

"'idade, 1'linda que outra causa tenha contribuído direta.'llente para isso,
o auxíliO-doença é ilutomaticarr.ente convertido em aposentadoria por in
validez.· .-

i 4!<' - Na avaliação da lncalJaddade. para fins

rte.ste artigo, o prazo inicialme<"lte fixado para li duração do audlio

doença eleve ::Itcnder ao t~tr.po llÍnimo prol/av~lrr.ent~ rlet::essãrio para OI

Iecuperàç~o do a::identado.

Art.103- O valor mensal do auxíllo-doença seriÍ

igulll ao salário ccntribuiç1l:O do di ... do acidente. deduzida a contr.!.

buição previdenciária, nfto pOOcl"\do ser inferior ao salário de be:neff
cIo, com ti ~sma deÕJÇ1l:o.

Art.l04_ Apót; a ce:;sa~ão 00 auxílio.doença IIci~

tário e retorno ao trapalho, havendo agravamento da sequela que resul

te na reabertura do beneficiO, 000'10 saláriOoode_contribuiçll:o sen'i
considerado no ccilculo.

9.-çJIO II

Ol\ N'l:BJfT1iDUA Pm: IfN....lfa ACIWfTAlIA

Art.105... A aposenhdoria .cidentiria por invaU
dez ser' devida la acidentado (JJft, estllndO l)J nlo el1I Ç/OlQ de aDlíUC:

ó:)ença, for 1:0000sidêrldo ifiCapU PUI o trabalh:l e tnsuu:etível de rei

bilitaçlo para o exerc!cl('l de at!v!~oe ~ lhe ~I"antl a &Jt)sht~

ela orópr1.a e de. seus deper;denlea-. -

f li - • _untadOrla aeloen!jria por .1tlvalldez

Nr' IÇreSC'ide de lC'" (trinta Por cmto)~ • vIu. necessitar
~ .sslsUnei. DeMQOMte de oulra peSSQI.

S 2t - O kr~~1.Jo $t.p1"3:

.) será devlcb a1nd8. e;JJI!l' o valer da IPOSentlJdJri.
.ttnj. O llllite NXimo legal;

b) ser' ea.lt:u1adD qt.IIl1dO o btMf!clO 'U! lM dt'u

ortgM for reajustado:

c) cessar' ee- • ftJrte do aposentado, nIo serrjg

1ncotPOr:ivel ao valor da cmsi10 ~r llm'tfJ.

S JG - i).Jando a aplJUI1tadcI'!a por'invaUdeZ for

prec:edldl de iIlJlCÍlio-~. este cessará A:l dia iIClte-rior ea cb In!
do daQue~a.

Att.l06- Corv:1ulndo • perícia lI'léd1côI inicial Pela
inexbtêocla de Incapacidade total e definiUva pãra a trabalho.

aposentadoril por lnvallÔ!!:z será ClroCedlda a contar da tkta ~ qJe o

aullÍlio-doença dev~ri. tt.!r inIcio.

Art.107- O lIalor mensal da ap)sentadOria por in
val1~z, ~ nJo poderá ser inferIor ;10 sllárlo de: benerIcio. sed
lQU31 !Ia da salárlo-óe-contribulç~00 se~radQ em viO:Jr no dII do
·acidente.

ParáQuro lnJ.co .. Quanm o acide-ntado estiver f!ll

ÇQ20 de auxU!o-dom;a, o valor da apo$l:fltaooria por invalidez será
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1",.1 ao dO auxília-doença se I!!~te. por força de reaju5t3l'l\eflto for

~rior ao previ$to neste artigo.

Al't.lOO- O wdlio-acióente !crâ concedido ao se
l}JradCl quando, após 11 consolldaçia das lesões decorrentes do ac1cient;

dO trabalhO, resultará 'SeqUela CjUl'!: l~li~:

I - redução da capaciclacie laborativa Que exija
lMior esforço ou necessidade de adaptaç~o para I!lIl!ICer a tneS/!13 atl\1.!,

dacle. lndependentefl'lente: de reabilitação profissional;

II _ reduçw da capacidade laboratha l1Je lJrgeÇ:J,

por si só, o de5~enhO da ati... loade ~ elCcrcia à êPcca 00 acidente,
porém 030 o de Qula. do mes,'l'O oiv;'1 de cOflPle'lCidade, apÓs reablllt~

çlo profissional i ou

111 - ti!óIJÇ:\o da c:apacidaCoe laborativa Q.Je illlP!.

ca, por si só. o desell'gemo da athidade c,;e i!xércia à época 00 ac!

dl!nte, porém niio Do de outra, de ni"'i!l tnf';'ior de e~lellidade. após

reab11iG1t;ão profissional.

§ 1'"' - O auxilio-acidente mensal e vitalício. co!.
respoodera a Ll':t dos .s~çulntes perctlntuais do salário-de- contribuIção

do :!5e9.n:Mo Yigente no di.'3 do acidente, Mo oodendO ser inferior a
lqJals percentuais do seu saliÍrio-de-beneflcio:

a} JO" na hipóte'5e do inciso I;

b) ~OX na hipatese da inciso li, ou

c) 6QX, na hipÓtese do inciso UI.

f 2V .. O auxílla.acirMnte será devida li coobJl'

do dig ~guinte ao da Mssaçi!lo do auxllio-doerv;a, indePendentemente

de ~lquer Iff!l'.Xle'ração ou rendi~to aurerido pelo acj~tado.

S ]SI ... O recB)ill'\l!nta de .sa.lâr1o ou concessão de

~tro ben~fício não relacionado cem o me::mo acidente não prejudica

J continuidade do rec€'blrnento do auxíllo~acidente.

S .'Il ... l)Jando o seg..Jrado ralecer em golO do a1JX.!.
l1o-acident.e. a met.ade do valo, de5te será incorporada ao valo-r da

penslo. se a morte não- resulta elo addentl! do trabalho.

S 5" - se o at:idCntado em IJOzo do auxllio-ncl~

te ralecer ellI consequêocia de l},Jtro açidente, o vi1lor do auxilio-

'tCldente será SCll\800 ao da pffislo.

SlmEÇlIO IV

llI\ IEABILIIAÇl10 F!lfTISSI"W.

Art. lO'J - A retbJl1tlJÇ" Q:cfJssI0fl..11. SI' holNer
POUlbllld8dft de re~t3Ç1o ou r"rà.JCaçlo rth:lonl!1. 5!r4 concedld!

4P6s • consol1d&ç50 dils lc:sõ~s ou ~tologi8 O!'Corrmtes do evento cc.!:!.
paçl0011. ó.lrante o pedaoo n!lo supulor • dois iJC105. prorr~vtl se
~te C"3'II .- ...~::I. do inte,esS&Oo. e DGgI 005 roIdes do l!IlJXillo

do1:hçl ..::ident~rl0.

S 1• .,; Ted direito JlI reablllt"çJl'J prQfl:ssLDI'IolL
a ,u:1dent:!dO ~t, H! virtü:le de restriç!Jo decorrente do 3Cldtnte.

ror consldendo inooil.1t~oo tl:)r3 o ex!refl:.1o a~ S:J3 :!!.th,id.l1o!: MOi-
tull1. '

S 31' ... o processo de re3tlllitaç&o ficu'. Cl!Irgo

do II'fIS e c~["eerded 8 recUDeraçftO. reedJCllç!':I. te~d.l":lto1Çllo e a rl!!-
.1nteg~çlkJ dO .ci~tftdo. .

S JU - Pu" I1tender 45 exlgtN::1<ls oe ~lC)Jtr das
ehpos JJ qJe alude o p.:ldgt:3rO anterior, poO!rá o instituto ce1ebnt

CQl"Ivenl0 eM entidade COll'Pro\l3dBllente idôneu e l!$p~cl.llzad-t5.

Art. .. 110 _ A pen~ilo .cicl."t'ti~ por trorte sed

devIda QJ8ndo o 6blto resultat' de acidente do trl';lbalho, mol~stlll pro

f1ssiOMl ou drJe"Iça d:] trab;11h? e paga pelo I!'PS a partir d3 datlJ

de sua ocorrência.

Art. lU - O valoI !fleIlsal da pens110 ser! igJa1
ao do Ml~da de contribuição dO acidentado. vigente CiO dia do 3Ci~

to.
Parigr.ro úU.co. A pensl10 3Cld?lltá:-1n por rode

será devida integrall'l1elte. ~31QJer ~e seja. o I"lÚ1lerp de dependentes,

sendO rAti!am em pllrtes I~~is. ; rt!lIertendo em favor dOS delMls o

velor 00 conta ciaq.Jelc cujo dir~ltg à pcn:;30 lIier li cessar.

~VI

00 mll..IO

Art. 112 _ O pecúlio será devido CJllindo hoover

reduçl!lo perrMnente d::l cllpacldi'loo par;; o trab'llM.

5 lQ - Seu y!l1o!" ser4 calculado mediante _~ aplic!

ç1'Jo d~ pe1"cent~gesll d:;l teÓJÇtlõ %quanti3 corresponcte:"lte :; 100 v;za~ o

s~látl0 de cot1tribulç~o.

S'2\I ~ O pecúlio tarrbém ser4 devido em seu ".:Iior

frl4xLm: 100 s~Hrios de contrltMtçlJ1. nos CAsOS de i!!.po~ent::'ldorill par

in'l:;l1àl:z .:\Cldentárb e ~ pens&l .'lcidentáril! por ~tte.

§ )Q _ [;Iu:;w-odo 3 ~erc~:ltagen C>l reduç~o ror in.rew

rio! li 1m:. o pecúlio ser4 elev~do ... este perc~tuaL

Art. ID - Catler:i ~o Hinbtério d~ prl!~id~nci~

e A!i.~ütfnc!a 50::.131:

I - "3rticul<::lr_~~ c[)/\\ os di. rerentes 6rglJos e lns_

titulç1:les relaciOCl<ldas cr;rn o fim ele:

.) l'!st<tbelecer incentivos ;;l :J:-o~r<l!ll;lJs de p~e...en

ç~o li! rec.tJçlIo tia ~ro de ~cidentl!!s. doe~es. profissiono'lis lJ do trll~

bo'llho;

ç) colabonr na re"Jllzaç'1o de pl:5Q"JislJS e e~tudO:;:

sobre ~tli~ntes e condl<;l5.~:i ó! trllblliho COlTl vistas ~o di'lqnÓstico pre

coce ~ dlmjnulçao do risco de -1Cidcntes. ~'J!. prof1551CMis e d;
trabalhO;

d) l!,StiIT1.Jl.1r 01 cri~çiJo e D~ct1clpilr !tliiter[~lrnent~

e com pesso31 especializado. Q.~ MtJulatórlos cc Doenças e Acidentes

do Tr-Jb"!llhcl. lXlS hospHai.~ uni veIs!tários do P'l1.s. vb-'.lnd::l o seu dhlg,

oósticOJ, tr::Jt~to. prevCf'lÇão e treln"Jmento ,de prof1ss1on8is dJJ
:he...

11 _ lI\If'lter ptogrl1rl1!l e~Dedncos vis.ndo a aj.!~J!

C1ft ldeptlçlo dO erroregaeo .cJdentftOO • ltividade por i!1i! f!'.f!'rc!d11 t

lO ll'Itlil!l"\te e condI~~$ di! tnb91ho.
• III _ pr(1OO·'~r fjnllnC'iamentos ~IH& instllhr;"D de

eou1pl!ll'll!r.tos e/ou 'IC!OÇIO de orOC!550S e rredidfts técnlCIS errprl!Q'd's

e desUnl)dls 1\ TIl~Ih."1r PIcteçlJo l1:J tr1JblllhldoI.

IV - desenvDlveI f! di'lulgllr. l)trt:lv@S a~ OA1APf'SV.

~studos rehtio""Id,)s l:~'fl ~~ estll.t.ístfcBs eros lJt:1o"e"te'~ d'! tr!lbAJI"l') e

das COenr;lJS p~ofl:;slonl]i~ com vistB~ li 3:;5r;:ssor~I os órQ~:)s re~;;ni"l;i!j

veis pelo desen·,olvirnento de at1.vidi:ldes pre"l!ntfva.~.

Art.lU _ ~ todo projr"to a'! inve~tilllento ~

cril!.çlJ' O"~ M'I'" '!:tpreSil ou l1rrp11l<çao, de'lerli conter obrlg(Jtorl~nt~

I IlOl1CllÇl1o de lOk do caplt!!) pino. lncon)ora~l;':l de eq'JIpQll\entos e dI!

positivos de seQunnçe coletiva.
S 19 _ As ~resas já 1nstal!3das... deverllo apIesen_

tar ao 6rg1;lJ O'J Minfstl!rJo da Prf''Iidênc1a Sochl plana de lnvest.1/l"Cn_

to et'l\ mAtéria de segurança coletivA sendo-Ih/: dl!'feriOo prazo razoá

vel pAra i~lement8:çaO do /IlC!II'IO.

§ 20 _ QuQndo ver1 ficeda fi inv1&bilidade t~cnlc8

de lq:Jl~nteçAo dO progfGM de segurançi CO]~t1V3. 11 el7Pre-,s3 flca

•obrI~ftd1l I) adotar medidas de Cilrétt!1" il'ldivldullll.

~ Art.l15 • Em caso de n§::1 C';",oIlpri~nto Ó9 partI!

da:;; envreSll5 do estabelecido em IlI3t6rltl de prevençll:o de eciClente!. De

trab31ho, 5er-l~5-á llmltRoo CI crédito e lIl!dados os lncenUvos • im

portaçM ~ equlP81l'l~!ntoS.

Art.116 - $el1pl"e que se clYlflgm'lT S1tUB~I!I:1 tle

perigo ti saúde e ~ intt!:grid.!lde f:Lsica do trabJJlhllClOI', é lhe assegure

do o direito de se reev,sar I trab91nar, Devi::1;1;J p9ra tanto. cca..:rn.car

o fato ao ~regador, à CIPA, c ao Sindil:13to. 5l:m ~ por iS50 haja

llJ!'Ill:;Ver medida OU redt.lç~D d:- dIreito tT8Dalhlst<l.

Par6gr&:fo Ú1iC2. E ~lIer dll e!11Jr~sa informar ao
trabalhador os r.lst::Js a~ pper.oçl'Jo r ao prOOJto QUe esteJ<I manipulando

Art. 117 - A Previdência Soei ..l, sem preju!zo

das atribuiçoes (jJ lo1inhtério do Trl:lbalho, de:v~'t'á zelar pcll) irrpleme:!!

taçSo e pelo t:l1I\}rimento das medida~ de preyt.lfIÇftO de õil:lden';.e d.) tra

balhe.

Art. 118 - A C!npresa com 30 ou lT4Ils eqlregado~

deverá consUtuit, através de eleiC30 direta de toqos os seus mentlros.

l.Jl\Q torniss1:lo Intern;; de Prevençllo de Acidentes de Trab!llho (CIPA) e

proporcionar tOOlJ:'i l3S rnedldll!: r.cccssárias ao seu efetivo funcionamen
to.

Padgrafa único. A eTipresi!!. com menos ól! 50 ~r!.

~dos poderá ou n1Jo org:miz~r CIPA e, P-fII caso ele nl':lo O f'lzer. mver6

obrig8toriamente UIl delegado :;indlcal C:;J'l1 iguais ~tribuii;oeS.

Att.lls - ~ assegurada a est<lbilid1ilde no trab3_

lhO R todo o trabalhador 1!1!'!lto p'!ra 11 CC)'l,j.ssM Ir.tern<l pc pr~vençAo

de Acidentes do lrr:lb::l:lho (CIPA) eM;uonto exercer o IlIl;Il'ld3to e até 12

Re!>es ~:Xis o t~rmino deste.

Art.l2O - S~re c;ue a fisc;;lizaçl!lo ~ cargo do

Hinistério d;:] Previdência 50:131. verificar a existl!nci<l de jornada

de trabalho deserwolv'ida em horário n:;1 autorizado ou acima elos limi

tes legais, ou ainda lrreguli3rid;1ldes no ctr.:priltlEnto des normas de !>t!_

gurança e medicina do trabalho. é cO/f.puls6rla a notific<J;1j') 0.) MinIs,.

t~rio Público, sob pena d:! ctime de Ie5ponsabilid'ilde.

Il.rt.121 _ A empresa c;ue apl;e5entar acidentes

de tr~b31ho de rorm:J 5I5temética e rrJUerada fica ~ujeita ao p<lg;)mC~

to de lI'll aI:I~sc11l"O no valor de 10% (dez par cento). calculado sObre

as contribuiçl)eS incidentes na falha de !;alários.

Art.l22 - A empresa e1everá obrigl)toIiarne~te ma~

ter registro oficial dos ..cidentes de trllb~lho e doençl'Js profission<lis

cem a colaboraç/Jo da Cooissl':ln Interna d!! Prevl~nc:ia de Acidentc:; _

CIPA elou servir;o especializaclo em scgJrança e rr.edicir... rjJ tnbalho _

SESf.1::T. quando hou'Ier. cuja fiscali:laç1;O ficl'lI'á a cargo CID Ministério

d3 Previdência Social, com ::Jcesso irrestrito do sindicato ou entida

des de classe.

SEçro V

DAS DIg::usIÇfJ:S GmAI5

Art.l23 - As ~;Ocs referentes a pre5ta~oes DOr
:'cidl:ntl!s r:1e tr"3balho prescrt:vem em 20 81'10&.
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~.12' - O~, BtíOI.M r~lllUVbS " "c1~tltl!! 00
tnb'l~o Mt'o lIorl!l.'l.r.Ia~:

I • n" ~~rpt.IJI l(tnl'1htn-UVl!I. pel05 6rQ"~~ t:I~ Prf"

vld~nc1"J Soch1. 5egr.;ndo l!I!> reçr"~ e PUZQ ~DUCÁvl"Js. ~'5 del!l.'11s pres~

ttlr.~!+ prevl~ncl'rj~s. ~s CÇITI prlorldllde ~bstlJut& pu. decIslo.

II ~ n.. '/1'1 juoiei!)l pelll jU!;t1ÇA tOl'fl.1ITl dos. E~hdos.

do dh.trlto FeCl[,TFll e d,s Territórios, sl."Qwf1dC' o proced1l1'i1"r'lto orcliru'.
TIo.

ArL12S - O Icidenttldo. ou seu!' 6epeondtntes.
poderl'la, PDr intertnédl0 Ól!' .dvGglloo ou d,) M..l'listérl0 P\ÍbH'l;o, trover

l!Iç30 O\J Il'le'dJdlJ clIutelaf per"'- Q rech.m!lç~a ou !t5gueroo de Ol..reito te.

ferMte 1J prevençl!lo' e l!l:l seguro O'e' l'IciO~nte!> Cle tri3t: ..lho, no 'oro de

seu I1D1Tl~r::HiD, do locaJ de trsb8!ho, ou a9 r"~<:lrr!ncl!l elo Acidente.

S l~ - A RÇrlO l'r.ovida pelo addentado Ou ~eu!õ dc_

peM~nte5 terá preferência !õobre 85 d!!!ll9is ~ s~rá çratulh QU9ndo
veneido~ I:lS !lutores.

t 2ll - St'cfi obrigat6rh '" pgrticipaçllO da CurAdo_

riQ de Acidentes n, lnb!llho 00 Min1.!;t!ri0 PüJl1co. zelllnoo pelos di

rt!lto5 dO 8cidentado ou sei.ls dependentes e fiscalizandO o clJ'!Çlril'il!!:1_
to d,) lei.

ftrt.126 • A pl!Uçllo InIcial dever:! conter:

I - nome. estAdo civil. nllcionl,lidade, rúrlr:ro e

s~r!t! d3 clute1 [3 p,:ofiss1onal. residência ~ profissll!O do Autor.

11 - descr1ç!io do lJIr:::idente ou da moléstia ocIJPac12

nal. ~ sues c:J,s~l:J.I!ncia5.

III - CóPia da cgnunica~lia óo acidente do tnb;lho

ou roa falho ind1c;:;;çlljo da date do eve:'lto. s~u lliÍrero de registro pela

ag~ncia c~etente, nctIle e I!ndereço do ~regador e rol de tl!st@!fl'lJ

nha5.

IV - lndlcaç/lo da:; Dfofi!l50e!\ ~l(ercida5. dc5de a

ot::Dnêrd.. do sinistro. bem cerno DOS benef!cios pfeviden-:-iários e <fel
dcnttir.1os rccebioos. cotrorovada "'través de cópii3s reprográriCÕlS d:l

carte.1n profissJo:':'ll ou de o'Jtro d):::<J:TICnto idôneo.

Art. 127 - Ao despa:;har <! pctir;~o inicial.

.:Juiz.• ver! ficl'Ind., i3 -'Jus/;ro;cia de QUi'llquer dos H~QJisito~ co artigo Rn_

teriar, proccaer:3 !'\':;I fcr!f'~ do "rUgo 2.6'; e seu p::;rágrafo único. do

C6digo de Proces!oo Civil.

P8r~afo LÍ'lico. Caso entenda 5'in;!Ívei s as omis

:;OC.5 por Drovir.lênci~ sua. :;em ret~rdamento do feito. tl Juit poóerá r~

ceber ~ petir;~o ou o pedido direto da Ptlrte. cete[1llinDI'ldo de:;de 10Q0.
t~is di1ig~nci:'J!;'. ..

Art. 128 _ No <jes.pacho de recebimento. o Jul~.

sem prejubo do disposto no l'Irtigo anterior:

I - determinará períei;] nos C'lSJ5 e,11 c,ue a
constitua proll:'J principal. por engenheiro de segurarça, médidO do tr!

blllho cu profissicnol cspecialitMCl em outra á.re~. de~ign:::lndo de!õOl!

logo dJa e hora para seu inIcio. dentro dos 15 dja~ seguintes.

II - 1I'03l'\dar~ clt!!r o ItFS.

lU - F1.'o:ará o prazo n!:lo superior l'l 'j,'J dias para

verificar o a:ldamento do feito.

IV - Determinerá <'IS dil1g~ncias que lhes parecerem

úteis para forrnar cc{WiCçlllo. sDbrett.JClD i'l vistoria nos locaü de trab~

lhu, nDs casos 00 lrolâst1a do trnbalno.

Art.l?9- Concluíaa a períci<l, será o rêu jntimarJo.

nn prazo de 15 dias, a contar da citllção, O'J riOS casos qwe indePendefn

de lleríci<l, D3ra:
J _ recont-.ecer o pedidO, ou cMtestâ-Io, espec,if,!

caMo as prova!> que pretender oroóutir;

II - proposto o acordo, 1il parte contrária t~rá

vista dos ~utos por dez dias para ilI3nífest"r-se. Se hOiJver re~:;a.

será dl:'lIolvid." ao réu o pra7:O para defesa;

111 - contestado o feito, serão os autos r.:onc1~

sos ao Ju12 para, em cinco dias. pIOlatn deci!>~o ou deteflfliNlor

diligências ir,dispensá',reis à decisão.

§ 12 _ QUAndo necessária à prol/a do acidente ou

das condiçô!>s laborativils que açarretaram a doença da tr1:;llalhO, ou

para outros fins, o Juiz resignará audiência de conciliação, 1nstt!:!,

çãe:. e julgarner'lto. Neste c8sc,profcrir'ã cecisão·em 3l.ldiél'\Cia OIJ no PI!

tO de cinco dias de SU<'l rcalizaç110.

5 2Q - Os demaIs prazos são os do Cõdigo ele Prf!.

cesso Civil, porém singelos, inclusive quanto à execuÇi'lo.

P.%t. 1))_ Nbs aç6u acióent4ri.u. &!J!oée ~ l'itiJ'
Nnlfl!staçlo ravod,vel ao aci~tI,do por parte do Perita judicial d!.
slg'1~óo pela Prl'!..ld~ncia Social, o advOllado da thi:ao poderá de~bt1r

do direito de recorrer à LnsUncia Judiclàrla ~rior.
Art. Bl- Na hil=lótese de erro de cr.ll:\Jlo Qos b:!

nef1clo~. ou de llIlteraç.lo da ln:ap3Cid.arie ltlXlr..t:1va resultlll"l.te dO

_.$lI'O ül:idente, doença PI'ortsslonal ov do tnbalro. por agravMlento

ou lI:tenJill.cJo, caberá açAo revisional 00 acordo 00 OeCt5~O JudiClll

clel'lnlt1vl, no oralO de cinco. anos, proponív'l pt!tlnte o II'leSM Juízo

de prlf:W!1ro o;uu.
Art. 132_ ~ prejuízo 00 disposto nu,ta Lei. O

C6d'll):l de! Processo ClvH .se-rá aplicável, inclusive tJ.Ianto" pedcia
tnédka, à a<;1o de addente de trabalho, neta c~r~lda " açlo
rl!!vlslO/"'.aI.

Art.13' - 03 sentenção ~ ho'nlloQar o o:áleulo dA
lilJ.Jio:.ç~o nas açi3l!s ôlcioontária5, caberá a~s apelaçlo.

, PulÍgrafo lÍllco - Julgada A lIqulrJaçao por deci

s:Jo ltrl!'cacdlJel, o Ir-PS s~r.i Int1~do. atra..,l!~ de Sal aQl':nt~ M 6;

~lo'10C41 ir.cU"àióo dtl m<nJtl!:l'\Ç~o C>3 oonct"!cio, p:n; efetuar Q p.a~

~to 60 va10r da condenaç~o. no pr<J.lO de n (s!:tent<1 e ÓlJ3!õ} 'horas,

COIll o:; acréscI'llIJs deyldos, sob p~na. de seqtftl"õtro 11 ser promovido so

bre créditos do instituto, inclus1\ie Junto à rede bandria, <Ité rl
nal sat1sraç~ do debito.

Art.134 - Os btrierlc10s concedidos pela PreviOên

cb Soc1.al f'l30 ter30 tlual.Q..Je!' 1nf11Jêl'lCla na lndenil:llçlo a que est;

obrlçadO o ~regadiJt'. QU~ incorrer em dOlo ou culpa.

Art.lJ5 - A Previdência Social pod~rã propor ar;~o

te9ressll/8 C01"\tn a ernçlreS3 tespO!1saNel pel:. inftlr.gêr.ci; ÓO!I tlrt;~l

tos atinentes às noemas de $aUde, higiene e s!!9Jrança.oo traball10

geradOras de•.concl!ssão das prestações corresPQndl!1"ites.

Art.l36 - >'\5 conduta~ f!: ati'Jidad~~ C«I~iderllda!:

lf!'sivlls <lO tr.l!lo ó1trbientl!!, nele cGf!'Q=eendldo o do trab.. lho, suJdtari1io

cs inFr3.torl:lS, \le!!;'.iCl;\5 físicas. ou jurídica'!>, a sMt;<3l!s pen3ts e tl.cin,!.

nlstratlvas r lndependent~te diJ obrigação de repamr os danos C3Y,

saoos.

ftrt.l37 - As açõe:s ci.... iS públicas, principal e

c8ut!!ht, de5tlnadas à prcteç~o do melo iilllOieflte do trabalho e int,!

r!!.!:~es coleti'Jos ou di fusos dos trabalhaoorl!!s, poderiio ser propostas

pelo Ministério Público, pela Lniiio, pelos Estados, pelos luücíDios,

pelo Distrito Federal. pelu:o sindicatos e pelas entidades de 'Classe.
A.rt.138 _ As ações civil p(bllc,1s s~r~o propostas

no f 010 do local onde ocorrer o daliO, cujo jubo terã competência f~

cional para processar e julQar a causa.

Art.lJ9 _ A aç~o civil poder" ter por objeto a

coodenaç'iJo em dinheiro ou Q c(..r~v;n:il!ento de obriqal;ão de. f"'tet OU MO

f.zer.

Art. la\O _ Podt::rá ser ajuiZil.da ação ca.vt~lar obJ~

tLotando evitar o cano e pt'e'lentr: e redIJ:.ir 0$ titica'!> ir;etentes na tI!,

ball"O por inobservància de normas _de saúde. higier.e e s!!Q'Jrança.

Art. lU _ S/!, no I!:<err::!c:io de ~as fUl"iÇoes,

juízes e Trib\.J1ais tiverem CO';hecir:le;'to de fJtO!i a.e ''Possam er.sejar a

prtlPOsib.JHI: da ~Çi'Icl civil, relr.oeterào pet;;ls ao ~lnlstéria Público para
l'!:.!; providencias cabí'Jcis. •

Art. 142 - O Mlnistét to Público poderá req,s.1sltar

doClr.Jl'!ntos, cet'tir:l~es e inform..çoes de Q~alCf--'!'!:r peSsoa, i'l'Jtorldade ou

organi-s.'f.'O público ou particular, para desempenho de suas func;i3cs.

Art. 14' - Na ação qt..e terha (:lor objeto o CUIllf,!

II'Cnto ~ cbrigaç.ln de fat~r ou n1:l0. fazer, o juiz, inde!J~ndenr:er.'iente

de reQUerimento dO autor, detcrmin<lrã o currprimt!"to de DTc:;taçi]o dti

ati~iC<l.de de'lid,1 ou a cessaçw da ati·údade nacha. sob pena ée l!"'!
cução (!!lp~cíFicl'l, ou de c:omiNtç~o da lfl.Jlta dlarla, se esta for suficl
ente ou cOll'P~dvel.

. Parágrafo titica - A I!'O:Jlta comiMrfa liminarmente

56 !leriÍ t!)(iQ[lIel do reu 2póS o trânsito em Julg'l(x, di! decisJo fallor!

vel ao autor I lI'.as será (k...lda desde o dia. etll. ~e se Nx.iIo'Ct conrigur!

do o descutrPrírrento.

Art. 1"_ Ao 5~ntença c!.vll fará colsôll "~tQa

~s", ellceto se a aç!o ror julg"eIa Imorocedcnte j:lor deficiencia de

Proll.~, hiPótese em que ~alqver legitimado poderá intentar O'.Jtra

açk! com ~dênt1t:o 'LMllI!lento, valendo-se de nova pro...a.

Art. 1"50- ~lle""l8 • açJo e1vU pül:lllc. Drll...i!
h rv:rst. ld. l"'O que t:tM.ber. 0$ d!spositivo. OI Le1 7-"7, dl!l %" o.
Julho de 196'.

Art. l~_ Constll:ul crI_. Plrlí ...1!:l CCIlIl r.telusla.

de "'" • quatro .nos. e n.Jlh. dehar o Cf!\)resárlo lndiviMl. dir!
tor, sóeio , geIt!nte. de t:tftlPrlr, reurdar OU frustrar,. u~1o di:

ordem jud1c1al I!l'Ipedida na .çlo cl'0'11 PÚblica. Cl.Jtt .luóe e-sta lei.

.rt.l_7 _ Ccnstitul cri!ll!, Plt'lnl C(d, dtten;lo.

de sds me!;l!$ • doH aMS ou prestacllo de serviços. cOftU1idade. n::l

~smo pedoÔQ:, debllr de observar o empresárIo individual, dtutot,

sódo, Qeorente, engenheiro, médIcO··OU chefe d8 s~r."lço ou • l!!le eq.J!
.....ll'!!nte. ;;IS prescrIç~s legais rdativu à saúde, higiene 11 Sl:~rõ112.

ç. do traoalhO.
f 10 ... E1D caso de IfOrl.e ou de ll'!slo torporll de

Mturez,;, gravl!!, li~ I! de tr~s ;00' de recluslo e "Jlta.

f 21' ... In:orre 1'1. mesr:ta; pe~ ~ danl fica lnst!

laçJo...parelha~, eqJipamento ou serviço deSUNdO a usegJrAr •

uúde, higil!M li!! sl!gurl1.nça do t.rabalh:J ou, de aualQJef Il1000, brçcss!

bilita ou dHiculta o seu uso.

S- y;I ... Se o ~idóio fcr c.ul~!o, a P!!f\1 é te

LI'Il ill tres ano~ de det.ençio ou de prest.1r;:, lje serviços ~ cDl'lU"lidade.

no ll'e~ peo;!ooo.
·s ~ .. se a l~slo ~ culposa, I pena ê de UI! a

dais .nos de dttenç;lo OU de prestação de serviços à c0trU11daoe, no

me~ per!odo.
Art.l68 - Apl1ca'I'>-se st.t:lsidiariomente à I:Qbertura

dos acidentes do trabalho as disposIções ôos dernats CllPítulos deste

trtulo.

<JO'ITU.O IV
OOS a:tEF1CIOS EM t:fN)1Ç{ES ES"ECIAIS

~I

AEI>N\lJTA

Arl.U9 ... O segurado aeronaut:; qJf! cO!'4'leta 45

(llJ~re:rth. ~ cinco) anos 'de lda,je e 25 (vinte e cinco) anos ~ $erv1ço
t~ dIreito à a/Xls~t;lrJor1a por tl"1I'pO de sl"rviço.

S lQ - A aposentadoria do aeronautôi CQ(1slstt! nu'flll

renda ~nsal cnrtespondentl! a tanto!';.. 1/30 (UlI trint~ ;,.,os) da S3l<irio

00 be~f!cio (J.Jantos sOO as seu~ a!:Os ele serviço, nao POóendo excede.r
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95X (noventa e cinco por cento) desse salário. observado o disposto

r.o artigo 24. •

'22 ... E cOOãidendo aerOO3utll quE!m, hiJbU1taoo
pelo to41nlstérlo d~ ~ronáut1c•• ex!rce ruoçoo t'em.J'leI'Qd.il a bordo de

;;etan9,ve ci\lil nacionaL

" )Q _ O a~tonlluta QlJe' voluntat1arflente se ar.sta
dJ Vô';! por período suoerior a 2 (0015) anos coo'iecuthr05 p.erd.!'l o di

reito à lI.~sentadoria nM con1içoos d~ste artigo.

1 _ llPlica-se ao seQ'.Jtilldo aeron-"uh, parti. efeito

de auxUlo-ooença', inclusive no casa de lncap3.cidade para o vão. o s~

guinte:
.> entendern-$e por iocapacidade Dara o vôo Q-Jiil.!.

QJer lesão de órgão ou ~rturbilÇã::J de runção QUe 1l'rOOs!.ibiUte o ller,2

nauta para o I!!/lQre1cio dessa atividade;
b) a verHic..ção e lO cessiilçiia da incapecid:tQe D!,

Ui o vôo slIo decl3taoas p!!li\ Diretoria d~ saódc da Aeronáutica. apÓs

ellQ.~ do scgurauo por j1S1ta l:Iddic~ da q.Jal deve fazer parte U'II ....edico

da previdência social urbana.

"'9'0 lt
..J:::R.W..ISTA F1U'ISSII:IW..

Art.l50 _ O segurõ\oo Jorl'\3l1sta I3rorissiOMl QUe

tubAll"la em ~re51l jornalística Ooóe aposentar-se por tt:TfPQ de servi
1;0 aos JO (trinta) anos de serviço, com renda mensal correspondente
I 95% (noventa e cinco por cento) do salário_de_bent!f!cio, QO:!:ervftOO

O dl.Spo5tO no artigo 24.

, lO _ r ~OI'lJiderado jornalIsta proU&S1on1l ~

Ir: ~uJa tunçlo renunendll e hloi tUIl c~rettnOe I buSCI OIJ. ~
t.çlo dt' lnfarl1\lç~s, inclusive fol0QnficlIJlent'e; I red.ç'o de ..t!
ril a ser pul:)l1clldJ, ClY\t!!~ ou nlo Ccm"nUrlo;' tevislo de IlIlt!

ri8 jl!. c~osta Upo1;lraflcamentei • ilustrlçlo, por desenho ou outro

meio, do Qvf! ~ publicado; ti rec!pç!o ndJolelegr,rica ou telfllfOoica

no rl'!dar;lIoo ela ~re!>rl jornll;UsUcai I OrOftnll1çln e con!lervlçlo cult!::

nl e técnica 00 arQulv(1 recaterial; e 11 orglln1zIr;;lo, orientAçlio e d!
reçfto d~sses 5l!rviços.

i :lQ - O jotr1alhta proflssiDflfll que, ~ora rec.Q

ntlecido I!! classHicDOo corno tal, nllio estA regjstrado no Ófl~'O regJ!I.

nal competente d'J Ministr-rio do irabal!",o nõo te1" direito 11 IlXIsenti!

doris nas condiçl3e-s aeste artigo.

Arl.151 - O ex-cortbatente seg.Jrado da ptl!\Iid!ncla

socllill Urb!\nil e os seus dl!~rdentes tbn direito ils presteç~'s des!:oe

regime, cMCed.1da.s, II'Iantiela's e reajustldu de conformidlldf! Corll esU

COf'1sal1d!lç~o, sal'Jo QJa,nto:
1 _ ao tetrÇlO de 51!!!J'viço para fi lposentlldoria por

tefr(lQ oe ~er ... iço ou t:l.bono de permanência e:n ~rviçol que é de a ("i~

te e cinco) anos;

11 - à renda mensal d~ aux!lio-oaef1Ça e da llpose~

tOdari9 por Inva1Jde.r., Q:.l~ ~ igJ81 11 lem (ce:n por cento) do !81ário.

de benefício, e à rencla lfensal das detNl.is aposentadOrias, QUe é 1!J.1D11

R 95" (noventa e cinco por cento) dele.

Padgrafo Ú'llco _ O perio:!o de s'!rvico I!lil1t8r

prestado durante li Segunda Guerra "lIndiBl é contato para efeito do

dhposto nesta seção.

ArL152 _ Consid~rll._se eX_CCf:'oatente:

I - QUem participou eFetiva..rente de aperaçAo bél,!
ca na Segunda Guerra loIJndial, co:oo).ntegunte de F'orça do Exército,

da força El<pedicionária BrasIleira. da força A~rea Brasileira, da ~

r1pha de Guerra ou da MDrinha tJercante;

11 _ o integrante da Marima Io!ercBnte Nacional

Q.Je ~~tre 22 de março de 1941 e a d~ l!IiIio de 1945 put!cipou de pelo

meno$ 2 {duas) viagens em zona ele atllQues Sl.bmarinosj

III - o piloto c1vl1 ~ no período entre 22 de

~rco de 1941 a B de maio de 1945 partlc1pou, por 5011cltBçlo de aut.Q.

ridaáe nlilitar, de PiitrulhMento. buSCA, vigilância ou localizaçlo de

Il<l\lio torpedeado e assistencia aos náufragos.

Art.15' _ O valor do beneficio do el(_c~tente

ou doS setJS deDl'!~rl!!ntes superior a 10 (d~l) vezes o 1'Mior- salârio m..!.

."imo d"J pai!;. e e11 manutenção em 1" de setl!!Xlrõ:! de 197: nli:l sofre r!,

"duçã::l em decorrência Co disposto no ;;rUgo

PllIrâgrafo Ú"lico - Para efeito ao dispcsto ne~te

arti!p, incorpora-se ao benefIcio da pre\licléncia sodal urbana a van

t.iJgem concedida com fundamento na Lei Ng 17.56, de 5 de dezentJro de

1952. 1\ Lei. NQ 1756, de 5 de de2~ro de 1952 esteM~ ao pcsso1l1 da

karinha /<'<!rcante Nacional, no que couber, os direitos e vantagens da

lei Ni:' 29B, de a de junho d~ 1948, Que concede \lantagens a militares

e civis. quI::' Di'lrticioaram d~ operações de gt~rta"

Art.l54 - O reajustamento ele beneficio posterior

a lo de setcr.bro de 1971 n~Cl incide sobre ~ parcela excedente de 10

(dez) veze!> o maior salário ",ínirro óo pais.

§ IV _ Fica ressalvado o direito do ex-corrbEltente

que em lQ de sete'lt:lro de 1971 Uma preenchido os requisitos para a

<lposentadoria por tell'Çlo de s!'rviço MS cont:liçr..e'5 I'!ntl'!" Vigentes,

dos seus dependentes, observado, porélr., nos futuro~ reajustamento!;;,

o disposto neste artigo.

§ 22 - Cbsetvado o disposto neste artigo, a pare!

la da contribuiçao excedente dos limites estabelecidos r.estil Consol!

daçd:o I)ão é contada para Qualquer ~fcito, ~odendo ser restituída.

ArL155 - O cK-cOO'obatente apOsentado te:n direito

a [evi~iio de l::álculo, pata que o valor da sua aposentadoria seja

ajt.:st.lt;lq '<:0 e~tllbelccidJ no iterr n dn artig'J 151 , a contar da data

da f;:ltradil do pedido de revi5ão, sendo e~se direito tral"1sferido para

as s/::us d~pel'ldentes.

PllriQrafo "'100 - O vaIbt da IDlI~t"ntlldorl!1 ~

Sf'rvJu cJ! b.s~ para o C'lc:ulo d. p~!nslo cOOCf'dJda 8 Deof''1Õente de 1)1_

eomilt_",nt~ f:lodF' t(lrrtlém l\l'!T nvlsto (I pedldJ, na" t:OndlçOe-~ dfosle Ir
tiQO.

CN'fT11.0 Y

DA COlJAIDt fl:ctPROCA IX. TEM"{) lI. srn'o'lço

~rt.]56 _ Para efeHo dos b!"~frdos PH'vistos

no RegiMe GerEll de Pre~'i~nc19 Sodal, é R!;segurade fi contalJem r~r:!

proca do tr:mpo de contrlbJiçAo ou de serviço na r1ministnçllo pú!:lllr:.

r: na 8t1vldade privada, rural e urbana, l1ip6test' em QU~ 05 diferentes

sistertJtt'5 de previdEnc1a 50clBl 5E' CQIIV;\ensAr~(I fil'lar,ceiramente .

P8I'ágrafo (nlco _ A corroensaçAo finenceira ser'

clevida ao sistema a que o lnteress..do estiver vinculado ao reQJerer

o bene-ficio pelos dl!ll'.ais slstrmas. na proporçAo C!os respectivos tI!'!!!
po~ ele COl'1tribuiçlLi ou de servIço, na forma estabelecida em rel)Jl&me,!!

to.

Arl.1S7 - Observada 8 carência de 60 (sessenh)
clY\tribuições ~nsals, 1:1 se:Quraoo podení contar I para fins de obt~

~Io elos beoeUcios do ReOirrr: Geral de Prevl~nciQ social, o t~

de Mtvlço prestado à a()ninist:raç~o pÚbl1CQ federal direta, autírCJJi

ca e fl..ll"ldacional.

Aft.l58 .; O terrpCl de r:Dntribuiç~o ou ~ serviÇO

De que trata esta 5eçlo será contado de ncordO COtrl ri leglslaçlo per.
tinante, observadas IS r'JOnr'as seguJntes:

I - nIo será 91jn1tida l!I Cont8g1?1l1 l'!tll dribro ou
outras condições especiei:5;

11 _.i! ved3da a contagem de t~ de sendço ~

bl1co com o de 8tl\lid8~ priv8da, QUando concl)'flibntesi

111 - não será cantado por lJTI sistema o telfPO de

serviço utilizado para e. concess30 de <lposentadoria pelo outro;

IV - o te!llPO de serviço anterior 1:1 Qbrigaterir:~

de de filiaç~o à Pr~viôiô:ncia Soci~l Urbana dn s~9Jrado r:!mJ)regaoor, ~

Dregad~ d:méstico O'J traball"i!lcior autonomo, :ier<l c~utado inl3e~

t~nte da cO/rProyaç:l!o de contribuições;

V - o te~o de 51'!rviço do seguredn trabalhador r::!.
ral. anterior à l:1ata óo inIcio de vigêI"\C13 desta Lei, serlÍ Cl)I'(JIJtadO

sem ~ seja necessário o pagamento das contribuições a ele corresDO!l

dente, desde QJ:! cLttprida a cQrfficia.

Art.l59 - A apoSl'!nt.dori~ p:lr t~ d~ ser'Jiço,

com contage:n de t~ na forA:l cesta 5eçfto. sefã concedida 110 set}Jr.!

do IrJ.Jlher, após 25 iilnos CCtflJleto5 de seTlllço, ressalvados as hiPÓt!.

ses de redJÇã'l ptevisttl5 t!m lei.

Art.l60 - Quand:t a soma dos tenpos ele so:lrviço ul
trapaS'5iilr 3D anos. no caso ele seÇ1Jrado Il'lJlher, e 35 anos, no caso ~

segura::lo hcXnem, 1:1 ellc~sso MO ser~ considerado para q;alQljer eFeito.

Art.161 - O benefício resultante ae contagem de

ten'ÇlO d:! serviço na forma desta 5eçij:l será .concedido e pago pelo si~

t~ a QUe I') interessaoo ~sti\ler- vir'oCulad:l lte requerê-lo, c calcul~

do no forma da respectiva legislação.

aE'ITlLD VI

DAS OIs:'OSIÇIES OI~ RlATIVAS AS m:sIAÇtES

Art.I62 - Nenhu'n benefício ou serviço dÔl Pre\li~

cia SoLi~1 DodeI'á ser uiado. lMjClrada ou e5t~ndiOO. sem a indiC3Ção

do custeio fiO orçemente d3 ~eÇPJrioodc social.

Art.l63 _ Sem prejuízo do direito do beneficio,

prescreve em 5 anos o direito 1:Is prestilç5es não pagas nem reclMl3C1as

na êpoca própria, excetuando o disposto no artigo 122.

Parágrafo Ú11co - AçerW da QJalidade de se9JI'ado

nãn ill'Çlorta a el(Unç:1lo do direito à aposentado'ia ou pensa0, para

cuja ootenção tCnMm sido prcc!'lChidO~ todos os reo.Jisitos.

Art.l~ - O tenw de serviço de qu~ trata o arl.!.

90 A3 serti considerado para ciilculo do \lalor da renda mensal de ~al

~r benefício.

Ar-t.l~ _ A corx:essão de auxIlio para tratMento

ou elta.'l'Ie fora do domicilIo da ~f.iciá[io :';I'!rá feita na fo1'lM- e!ltab!

leclCla. e:n reQ'Jlamento.

-"ft.166 .. SAlva ~1t\to a vllor devido à PreYlt2n
c1a Social fi: a l1esconto õlUtorizado por lei, O',J derivado da obriQllÇ';

de Prestar 11ilfentos reconneclda !!!fIl s.entença joolc:lal, o benenc10

rISo pode !ler objt:to óe pertlOra, .rresto ou seqz$Uo.

Art.l61 ~ 05 bener!cio~ m dl~1ro seria Ptg:l5

10 Qen,ficiírio, 10 seu reoresentante legal ou I.DrOCutlldOr ctv'\$titul

dO Ilediant. lll8nàato CQl\ PUZO nlo ~uperio[ a U1'I ano. -

Art.168 .. a ben~fício nIo atvil10 ao 5eçurado ou

dependente clvilrrente incapaz será feito (lO cénjuge, p~l, mle, totor

ou c:urador, IÓ'I'I!t1ndo-se na sua. falh, e por período nAo superior I

seJ.s meses. o paQ3mento I herdeiro neceuário, mediante ter1nQ d, res

pons4bLUdad~ nrl!l3oo no ato do receb1l1lento, na forma do re~]Ml\!!rlto~
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Art..169 .. o benerIélo p6derá ~er P~QO !l'ediante
depósito em conta corrente 00 medi~nte 3wtotililoçlo de pa~t1J apIe

setltllda pelo ~f!cUrio t)Je se idenUficõlrâ. -

Parágrafo 1Íl1Cl:) _ O 1.311 (dêcilllO terceiro) !alârio

passa a integrar o salário-de-contribuiç;!io.

eN'.l:TU.O IV

ctNTRIBJIÇJID Sf.I::K A fll..f-j\ OC 9LARIOS

CAP!nLO III

cmTRIIJJ1ÇM OOS TRABAL.1-WmES AUlCrDllS. ~~
ooei E fJllll..TATIVOS

Art~1.OO - A cüntribulç;!io do ~egJrad~ etr(ltegaoo,

filiado à Previdêncl<l Soci.ll, inc1usl~e o dcméstico e o al/ulso, é cal
culad:J meditlnt~ aplieaçlto da seguInte tabela:

B'
""I'"

li>

AHQUOta.

até l~
de mais de l~ até 2~

mal~ CIe 20l

ExceS$o do índice da e~resa 1!!ff1
relaç~o ao lndice médio da

setor

CAPtTu..o V
CCHTRIBUlçM sc:mE O FATT..fWENTO

até :360,00
de J60,(J~ a 6aJ.OO
de 600,00 a 1.200,00
de 1.200 1 00 a 2.400,0IJ

salário_de_Contribuicão (tCl.$)

D."1,2>
1,8%

AlíQunta

• 1\1 _ A lUOUDtll d!' ep.H! tute o inciso] IbrlnOl!!

.0; contrlbuli;~~s p;ou o slllérto~hmnll, plra o ul'riá Ntlrnldldt,

pllU o abono Il"IIJlll l! pau. o PROOLJUl:_. ~ fIclm \lJPrlrnidas. l!Sim c!!.

mo • contribuilô'lIio básica pare Prevl~nr:i8 Social.

I :lO - No ClIo;O de bllnr:oS cD:fIerclals, blOCOS (te l~

ve~t1~nt[l~, bBnc:[l~ Ó~ éesl"lwo)vl~nt[l, cailCll5 ~cDnômica5, sOl:iecll1es

de Cr~dlt~, flnnnclalllcnto l! ln'Jestfmento, soc1edlde!. de erécUto llt2
biliário, sociedades corretoras, dlstribuidous. d~ tItulos to vllotes

imobiliários, emoreSAs de arre:;dar:ll'!nto m~rcllntj}, coop!!raUVRS di!' cr!

dito, crrpresas (le seguros privados e cep1tBl1z:lClio. agentes lutOnomoS

de !;eguros pr.ivaóo~ t de crêdito e enUo3lje~ de previdência privaóa

abertas t" fech:'ldilS, 81~m dAS contrlbiJicõ~s referidas nos inchos I e

11 deste tlrtiqC'. é dE''11da a cc.ntribulç~o adlclor.al de' 2,5~ (dois j.~

telro::; e cinco dédmos por cent.o) zobre a base de lr.c1déncia deflnid..

no ir,dso 1.
\- 3Q _ O club~ de futebol praHs!>iDnal e a B!:.SQ,

cll1ç~o oe!lPortlva Clu~ mantêm elepartomel'lto r1m!ldorista dedir::ado li príit4:.

C8 d!' pelo menos trés modalidades de esportes ol!rrpICOS contribuem e!

cluslvarrente com .5' (Cinco por cento) do toteI de sua receitA bruta,

sem preju.1zo do acréscirro para financiamento d:ls prestações por Rci

~nte de tr::lbalhQ.

Art.!8) _ A eJTlÇlresa cujo índice de acidentl!! de

trab31h:J seja superior à rr:édi8 do respectivo setor, suJ!!itar-$e-t1 li

lJIlA contribuiçj!!jo aditio"al de 0,91. a 1,8'11; para tinanr:1amc:'lto do re!
pect1 '10 s~guro.

§ IR _ Os. Indices de que trat.. Mte art1g~ ser~o

apurados e~ rela~llo 111:1 trillll!stre anterior.

§ ~ - Incidirão sobre o total das rem..neracl5es

paglls Ou credi tadas as _seguIntes alíquotas:

Art.181 - Os trabalhi'lootes autânp1<os e I!!~iper.!

dos, ~re9Bdore:.; c facultativos contribuetll conform~ 3$ se~lnte' aI!

quotas apl1car.las ao resP2Ctivo salário-de-contrlbl.Jir;ão:

I _ ~alário~de-contrlbJir;ão Lgu:ü Ou lnretlor a

3 (três) ~alários míni~s, 10% (éez por c!!nto); e

It - saIário-de-contrib.dç~o stJP~rior a 3 <três)

s~l"rio minillXls, 2~ (vinte por cento).

Art.l8'2 - A contrib:..tlç:l:. d:l e1:preS3 el'l geral ou

entida-de ou Ótg~o a da e(J.Iipan:ld:l, é calculad~ mediante 11 ~lica~Jo

das $eguinte$ alíquotas:

1 - 2(r,(, (dnte por cento) sobre o total rl'Js remu
netações pagas ou credltlldas, a QUaiav~r título no decorrer dO fflé~~

aos ~regados, aVo.Jlsos , 1lutÔflaT'clS e administradores;

li - ~ (dOis por cento] sobre o total das r~

ra.ções pagas ou creditadas. no decorrer do 171é:;, aos -segurados ClfCreg;

dos fi avubos.. pat:ô\ o f'!nanciilil.~f'lto da -cooplerri'mt;aç5o das P~5t~i5e;
pOr acIdente do trllbl.Iho.

ll;rt.18ll - AS empr~~as e-n geral cu ent1daoes cu Óf

gão a elas llgrup~dos cOiltribuir~o para o custeio da s~guridllde sochl

tom 2'\:: {d:Ji'5 por cento) inc1dente sobre se.! faturamento mens::I1.

'§ }2 _ O faturamento cOl'\élreende a receita prodJz!

ca p~la expIorêlção do objeto eI!ljjresarial, pelaz atividades ll.ceso;arias

e pel~s trar,sOlções eventuüs. a;;uracl»!> no regiro-e contooii de co:r.ocdC.~

eia. para clid? mês.

§ 22 - A~ ~re~<ls públicas que rea1il~ vendas

de bens ou de $erviçQ~, <linda awe e:n car<Íter C\lentutll, estão abrig,!

dM " cCH·,trib~.Jir com.2% (dDis por centD) sobre sua receita bruta.

sobre o salirio; e

PMTE 11I

00 FIl'WClAo'elTO [}li, !ÉlltIrva: SOCIAL

eN'tru.D I
CO/I1ll8JIÇNl M lNlJlO

Art.1T1 - A contriblJiclo da lklIIl.o é constituída:

I - de reClJr~05 'i~cds no ll'Ontante necessária ã
integral cobertufI das desPesas de pesso.d e de atininbtra;~ geral

das entidades da" 5eQlJrldade Social;

11 - de recur~o:s. n ....caJs f!l'lI Ilt:YItMte anualmente
(b:<ldo M lei ~ DIretrizes Orç<ll!leOtár1as.

Art.17S - Aléln da contribulÇ~ instituid8 ptIo u

tigo <interfor, a 1k1110 deverá consignar, em rutlricl. própria do orç;

mento, 8 parcela correspondente ao r~$~te da sua divIda pata cem ;

~i(M: ~rlilL d~ Providência Social.

S 10 - No prazo de ~ ano a contar d; prOft'lllgaçlo

de!'.itl lei, COIIIisdo cMpOsta por r!!presenta"ltes dos trabalhadores pro

II'Overá levantamento cCJlTC)leto dJ montante dl dívida d.; tJ(llil:. para ;

Regim!.Geral de Previdência Socisl.

S z;t - ~ comissão poderá C:>ntu tom o auxíllD ÓQ

Tribunal de Contas da lklião e. coneluindO o seu trabalhO. enlllará re

latórlo . ti:! Congresso Nar::ional para f1n~ de r~J(açlo da pm:centulll lJUII
do fl!sÇlal:e di'l dívIda d'l Unii!o.

S 30 - Os valores OlpwrlllldOo; d~verãJ ser corrigidos

rnoo;!tarlamente e vl!!ncedo juros 3JllJals de 12'; (dOz.e pcr c.!nto).

fu1;.179 _ tllém de contribuiç30 referida no ilIrtigo

anterior :11 lküão, !!'fll caso d':l in....uficiên::ia financeira veri fieada na

eliecuç30 dos programs • c.!lrgo do ReQime Geral d-a' Previdência Social.
crovcrã ôs reeursos neee.ssárlM a cob~rtur1'l d'l. iflsuriclência.

Art.176 - A !iegurldade So::ial é flnanciadn por re

CUt50S da União. dos Éstaoos, Distrito federal e /.\lnicIpios,. nos te;

mos do /lrtigo 195 da Constituiç~o federal, estabelecidos em orçill!'oent~

da segud~de socltll. elaborõ\dos a cada nível ele govetno.

f l° - No ã!1Üito federal, o orçamP.nto d<l se(}Jrld<l

de soeial é cOl'I'posto das se9.Jlntes receitas: -

I _ receitao; fiscais d~ UnHio;

II - receitas das contrib:..tir;i3es sociais; e
UI ~ r~cl!itas de outras (ontes.

5 ia - Constituem contribuir;õ~s sociais:

I - contribuiçt:les dos errpregadOr~s, incidentes so
bre a felha de !l31ârio; -

11 - contribuiçoo (lOS trabalhadore$, ineldent.es

Art.110 - O se?-JJ:aoo meMr 00óe. l"lrrr.ar recIbo d@

beneficio, iMePtndentement~ da presença do:. I:lllis ou tutor.

Art.l71 .. O valor não recebid:l, em vida. pelo s~

l).Jriloo deve. ser pago aos ~eu:; depe;rlentf!!~ hanilUados .;1 pens~o por

IlIOrtl!!' ou, n.iI filHa deles, aos seus ~UCll!ssores 01 forma dl. lei cIvil,
lndepmdentffl'el"lte de inventárIo Ou arrolatrJeOto.

Art.ln - A falta de doct.nentação nllo cmstltu!
lr.lt1vo ~ar. reCUSil do recebil1l~to de requerill'ento de benefício.

Parágrafo Cnlco .. A recusa de fornec!m~nto de IJra
tocala ou cCllT:Pro",anteo de ri!'lJeri!I'C:lto, sujeita o servidor responsá ....el
às pen3s alininisttatl.vils cabíveis.

Art.I73 - A p[@:'tIidérv:ia Social 000 pode proceder

o cancelo1ll'1ento de benefícios cu óe~cOrltar ele !leu v<!olor' !ialdO com pr';

'li; ihltorllaç~o do ber.eflciiirio ou 1'un:lamentar.lo em conclusão do p~

cesso adninistraUvo, 3s~eguraOo ao interessac:lo a.7p!a deresa. -

Art.174 - A empresa 00 o !'.iindlcato poderá, medi<lO

te convênio ;0Ift OI p~e ....i~ncia Social. enc:arregar-se, rel<:ltivOllIente ;

seu l!:l'(Jregad:l ou associaoo e respeet!vos dependentes, de:

1 - processar tf:QJ.er1mento de ber.efic10, p.reparar.

do~o e instruiMo-o de maneira a ser· dl!spachado pela P:revl~ncla S;
ela!; -

It - sub:neter CI reQUerente a exame trlédictJ, inélu

sbc cOOJl!eme:,tar, er;eam!rtlanóo ~ Ptevidéncia: Social o respectivo Ia~
do, para ereito de hornolog;1ção e concessão de bt!nerrcio que ~
de ava1iaç~o de incapacidade;

III - pagilr benerício; e

IV - preel1Cher doCtnrrlto de cada'5tro, belTl caro

carteira a ser autentiCada p::Ia PrcYlOêncla Social e esta prestar ou
teos ~rviço$. -

Art.17.s - O convênio poderá dispor sobre o reerJI
bobo das de~peSõlS d3 f!flPresa ou do ~Indicato. correspondente ao:!> !l2;
'Ii~'Os S)uvl~tc$ nos. incisos 11 a 1\1 do 3rtlÇO anterior, ajustado po;
valor global, conrorme- c rlÚ'Ile:rc de eq:Jregados, Il'lI!diant~ dedução do Viii

~~ du contribuiçàes prl!\lidenciárlas a serem recolhidas pela empr~

111 - contrlbJlç1o dI~ tlfCJrCSIS, il'lCidentu sobre
,o r8turamenlo e lucro.
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CIIP!ru..o VI
CCNrRIBJlçocs 5CmE o U.rno

ft.rt.l85 - A.s etrpre5as em geral contribuir;lll) para
a s~glJridade social COC1l UTI9 alíquota de lDx (dez por cento) .o;obre o

valor do re5ultadj do exercício do período b~se encern.da em 31 de

dezerrt:rQ de cMa ano antes da previsâo para o imposto de renda.

. S 1S! - Para as_instituiçÕES financeiras citMas

:: :;;a~:~;:)~Q do artigo 182 a aliQuota aplicável :;erâ de '15" (qui,!!

S 22 - o disposto neste artigo n;;'o se aplica ao
~regador rurlll peSSoa física, Q.JC e)(plora atividade agropeculÍria
ou .pesQu,:ira ou ~e el<tração d~ minerais, equiparadc a er:presa.

CAPITU...O VII

. CO'fTRIEUlÇAO 00 EH"RE~ I:DCSTICO

. • Art.1B6 .. A conlribulçao dO errpregador donésUco
e.de l~ (doze por cento) dO saláriO~rfl!'~contribuiçl;o do ell"Çlregado d:2.
mestico e ~eu ~I!gurac:lo.

I:IIP1l1LD VIII

lDITIl1llJl~ DO 1'IIDJfOl'..-, DO PESCIOJl E DO
ÇMIOf'El~

l'rt.le7 _ Contrlbo...Jl!m I::om )t: (tr~5 por Ct'nto) do

resul tado dA cOIIlefcbl1uç10 da sua produr;mo:

1 .. o produtor rural, propi1~Urlo ou nllo, o QQ_

r.lIrpeiro e o ,oesclloor .rt~5IfUll que exercem ItJvld8d.!SI Jndl ....Jdu.lmen

te ou Im rtl;li~ de eCOflXl!a flmllbr ••ll'lCla ~ COOl [) ludlio de ter:

celros, bem CO'IlO !ir seus respectivos cOnJlJges ou corrpll~ires e fi

lhos ma!orl!!s di!!' 14 lnoS 8 eles eQUiPArloos, dl!!'sdl!! tlUe trlbalhem com o

?r~o rlmil1l1r respectivo e le!I'i1 erpregados p=rmanentes.

11 - e ~ssoa natural que, ut.!lizanclo ell'()regodos l e~plo~

rir IUvld3.De Igropecu'ria ou pesqu!irll 0\.1 de e)(traçlo de minerais.

S 111 - 05 seQUro.óo~ definidos no inciso I deste arUgo t

além dos benefIcios CCllJlO aposentldorlas por idade, por t~ de serviço e
especial, contribuindo nos t@[lroS elo artiQO 181, receberia C\.nllltil(li~ntl!

todas" as pre~t.ç~!"s previstas no Regime Geral d1 Prl!vi~n::ia Social.

i 2" - A peSSO!l natural de que trata o incIso lI, na QJa
lidarJe deempreg!loor equipnado a ~resa, deVI! cOfItribuir tantJém na for~

do artigo 182.

II - Pln o tnblilMdot autOnctrc t equlp8ndo.....
pr~r. e fseultlUvo: o $814dO--bUII, CQrlrO~ o disposto no artl
QO 19.1,

S la - l:JmIndo " tdI!l1s~!Io. " dBpens., o .fut..en
to ou .. r.a. do etTpf~g::ldo. ocornr no CUtSQ do ltI!5. o slJl6rla r;;
contrJbu!ç~o :sed prOPorcioo'1l 30 rúlIero de dis5 Cie trabalho ereUvo.
na foftrJl estabelecld. pelo Re~l~nto.

I 211 • O sal'rlO-Mternidlde ~ eonsider3ClO u1f~

da de cMtrlbuir;lo:

• }li - OS O,",,ºs n.bJ.tuds tb er:çrtqldo,.. q.,el ...
QJer tItulo. lntet;lnm c $aUr1o de contribu!t:;~. f'(l$ CtsM fi RI fon'la
do ReÇ1Jl!Jlll'leOto.

S .tU .. O 11mite ...lniln do -"1'tl0 ~ contrlbulçlo
, de "1 (I.tll) salário m!nlmo. tCWl\<'llXl no seu valor Il\~sd. dUr!Q ou hc

titio. eonf'o~ o ajustado e Q tecrpo de tr.tJalhQ efetivo dJrante
mo.

f SII' - a !Imite rnínilllO ca 5!Jl;ir1!J de ccntr1bu~çlo

c:Ja meNIr ~Pnnd1r C:Or[l'!sponde ~ S~1) reflU'lt!r~ç~o mínima definida n4a

1~1s1l)ç3g habalh1sta.. .

S 60 - O limite m~xtlll'J do nUrlo de ccntdbuiçlo
li de :20 (vinte-) sl!Ilárlo$ ,mlnirrcs.... '1§ -O sl31árl0 de contrlbuiç30 do trab91had)f ,

vu1so t§ '" médh II'Ef"ls8l d~ renuneraç:Jo obtida pelo segurado ciJrente;

ano clvll. efetu3dJll l!I :ltUl'lliZN;30 moneUria dos valores.

S !" - mo lrltegraAl o sdárlo de contrlboJlr;lIo:
.) 35 eot9~ 00 $8!lfr1b~f3'll!lÍ8' reccl:JId>15 llo:l5 ter_

mos desta Lei;

b) " ajuda de custo e o <ldicion~l ~sd x:ecebl~

dos pelo :!erotl:luta l'lQ~ tel'tr'JOs dll Lei nQ 5.929, de 30 de OJtubro dP!
19nj

c) 8 parcela In natur-.. rec~ida de ocordo ccxn os

progrOO\as de 8limenta!;!!o ~rovaoos pelo Mini!>terio do TUbalho. nos

terrro$ cSlt lei ~ 6.321, de 14 de abd1 de 1976;

d) os :,bMQs de rérlas n:lo excedentes 305 11Jnltl!!5

da 1eglsJ3Ç~ traoIJlhist<J'
e) I irtport~1a ret:eblda a título de aviso p~_

vio inden1z':ldo, 1'6r18s indeniz1Jdas, ind6ltzaçao por t!!r:lpO de serviço

e Indenlzaç1Jo da artigo 99 da L.ei nS! 7.238. de 29 de outubro de 1984;

r) • p:JIcela recebldil a tItulo de vale-transporte
na l"orma da leglshç:Jo próPria;

g) a ajl..da ele custo recebida em decordn:::ia de ~

d8n;a di! local de trab31hO do ercregl!dOj

h) as C1lár1<ls p.13ra vi<!gens n30 e'JCcedentes:a 50l
(cinquenta por cento) do s<IIlário;

1) a ptlorticip:lçao nos lucros ou r~stJl taóos da em
prese, Q-lando P8Q8S ou credilad'l$ de 'ilcotdo com lei especIrir:1J.

, BQ _ O 132 S<'JUrio p;JS511 IJ integrar o saUirlo

CllP1Tll.D IX

tIMRltIJlc'J SCOOE A RECEITA CE WQ.RSOS tE f'R(O(iSTI 

aIS

de contl'ibl.liçlio.

Art. 191 - O 5"1Urlo-Mse de c;ue tratIJ o incIso

I1 do 'lrtIqJ 190 é. determinadO Obet:lecel"'tOO-~e ~ tabela !>eguint!:

Art.1M _ Constitue:n receitas d3. segurid'l.r:l~ Snda1 30%

(trinta por c~nto) dA renda bruta d!:! concurso!! de prognósticos.

Patigra1'o Wco: Consideram-se concurso de prDgiÓsti

cos todos e qJaisq..ter concursas d~ sorteios de núleros, loterias. epostas,

inclusi\le as relll1zad-~s em re1J'liõ~s hípicas, nos &tt!itos federal, estadual

e Il'Ul"llcipill.

ClaS:ie S:Jlárlo-SlIse

I 1 sal:Srio mínimo
2 2 veze!> salário mínimo
J ]i vezes salário mínilM
A 5 'Iezes salário minirro
5 7 vezes s314rl.o minirro
6 10 vez/!$ ~~Urlo mloi1V
7 12 vezes s~l:irio mInlrro
8 15 vezes sa14rio mIniQ"O
9 18 vezes s1tlário mini!TlO

10 20 yezes s:Jlário míni/l'O

- No M!ni1llJ de Meses de Per~
llIlWênci:::l em c"Jd'J classe

(in~erst!cios)

12
12
12
12
2'
J6
J6
60
60

ceitas eVef'1tuais.

ç;!JO:

SUJlUO [E o::H1RlOOIÇM

Art.I90 - Entende-se por s::lUrio de contril"Ji-

, I__ O ~egJr:'ldo que se flUa ao Regimt Geral de

Previdênc~~ Sociõll como r:,cultatlvo, ou t'I'\'I decorrench de at1vioo..;.;,
wJeHo1 a ~I:'1tio-base, ~ enquôdr:Wa na c1:'J'5se .ln.lci.,l da t.ltbel>1.

§ 20 - ~ 5egJr:Jdos crrpregttOO, inclusl...e o dOlIl!!
tlco, e tr4b<Jlh;rl:)r avulso, ~ P:lSSOOl "il exercer atlvid>lde sujeita

a ~alãrio~baje. pod(!lrI !le ert(J.J-1dr;!Jr em QJa,lllJet CÜIS~1! até 3. eq.Jivalei!

te 0lJ a mais ~1I:ó.'JCIma da ~la arltml!!Uca drf1Jles dos seus 6 (seis) ú!
tllro$ u16rlOl dto contrib..lls;lo••tull1l:ltÕOI "'UrlMltnte. drIIrv:Io

atlserv.r. p.x:• .cesso As C~I$~" ~intu, os interstlc10s teJPKtl..

vos.

f ,. - O SeQJtldo ~ e'lIlercc ,Uvll»deS s.iwultl..

nels !rUjdtu .. SIIUria.tlase C(W'ltribul COl'l rel&çlo 4 ,penas U1I!I deln.

, .. - 05 seoundOs _req.IdOs, irdusille ~st!

c:o, e trab.-ilMdor .lvulso Q.JI! p'l5S_ • exercer !5illlJ!t~neamente .tivld1

de sujeita , ~1trlo-blse. s~ t1'qJICSradas N cluse Irtici31 1~

ser rr-eion4do o IIllor 00 rt!'$pectivo seJjrio-oue, Clf! fonna q.;e .. s0

M ~ seus SlIUriôs de contribulçlo oeeoeç. 40 limite f1xm no '611
do l!lrtJ.go

f 5G' - 05 !S~!1Jrm~ ergfeg~S. inclusive o ~s

tiC(l, e tr4blltvJdOr 'lYtJ!so QjI! ~xercem si~lt~~it1lel"lte "Uvlô:Je SUjei

ta .. s~l'rio-b~se, ffc~ isentos de c:ontrlb'.tiçlO sobre 11 esc""l., ,;

easo de seu :\31<1rl0 atll"lCJir o limlte m4:dmo aO 5~Urlo (fe conlt1bul
çlo f,1xMXJ ro § 60 do artloo

S 611 - O $~r3do ~ eierce atividade sujeita a
~l'rlo-base e, slrrult:,neM'Je(\te, l! f!IfIPteg;'l.d~. in:lusive doméstico,'

ou tr<llbalh3dor l!lvtJho, POde. se perder o vínculo eq;Jre-;atício, rever

seu trQJltdr~to n3 ese:.lJ.l de '51!14rfGs~base, desde ~ nllo ultC'llCl5"

se e classe" éQuiYlJlenle ou a l'Mls pr6x1ll'1a da rréd1G 3ritmétlca !oll'lÇles

outras receitas dffl SegJrl-

1 _ as ItUltll5, 8 IltU!ll1ZftÇIl.O II'Cll"Ietárill ~ os juros

Art. 189 - Constituem

dade Social:

roratórios.

VII - outr<ls receitas PTlNlstas em legisJaç~o espe

cIfic:o ou posteriormente instituída.

II ~ A ren'U'leraçA"o rec~bida por ser.... iços dE! arrec!

dr;çlla. fl!icaliza~Qo e r.:obrllr-ça prestad:ls :li terceiros.
UI _ As receitas. provenientes de prestaçllo de ou

tras serviços e de fornecimento ou llrrend"lmento de bl!!ns.

IV - As QerlI31s receitas pntrimoni:'üs. industrial::;

VI • 6"; (seis por cento) 00 preço ex-refim:ria d'l

gó3solirlB. ilJe incidlrllJ sobre os preços dos cOTbusti....eis i3utOltOU....os;

v - As do~~1Jes, 1egedos. s'..bve:)Ç~es e outras re~

e financeirlJs.

1 _ para o Cl'rPregado. inclusive o Doméstico. e

trabalhador ,vulso: l!I te!Tl.J()l'raç'30 efetlvam~:.'lte reçebid8 ou creditad3

a QUalquer t.itulo, ÕJnnte o ~s, em una ou mais ~resas. re.ssal'o'3Do

D dispostD no perágnfo 7 e respeitados os limites dos padgrafos {l.

5 e 6 deste artliJO.
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ms $tUS 6 (Mls) últoos salários de eontribuiçlJo de todas as aUvi...
dtde5••tuaHz3do$ ~tati-amente.

S 71 _ O MgJt3do que deilCA de ~lCerel!r at1l.'ldpde

q..,e a ln::lua CcnJ 5egJrMb Obrig.1tórl0 e pl:l5Sa a cOlltribuir cerro s~
rado facultativo para ~ter essa qu31idade. deve enquadra:r_se M for

• est3beleeidd M l!!~ala de :o>alárlos_ba5e em (JJ31~1' cll)~se, at~ 8
tqJl...almte w • _1s. ptóxim.a da fll!d.i3 ari~tic~ silrples dos . seus
6 (5~1S) últ1r.r:!s saUdos' de ccntrlbuiçfta, atualizados monet.8rhmentt:.

5 ea _ A aposentaclorh pelo RP:gime Geral de Previ

dl!nc18 Social, cpJe volta I exercer atividade Ilbrangid~ por este Regi...

llIe ~ sujeita a 5alilh:io..oue, deve se enqu3drat l"Ia estala de saloirlo
base. em q.mlQ:Jef classe...tI! a eQJi...~lente 00 a lfI:31s próxima dO va
lor de SlJ<j llpOsentaô:lrh.

5 9ll ... mo ~ M'nitÚlo o pag:'Wento anteclp~do de

contricvlçto p.ra Slt!l'ir o interstício entre 35 classes.

5 10. CUTPri~ a interstJc1o, o seq.Jrad6 pode

pe~et' M c13s~ etI q.Je: se eN:ontn. mas t:lI'I neM.M. hipótese isto
ensejar~ o ~e:s50 .. wtra clqsse Q..Il!! nDo a lmed1lJtameote ~uperlQr.

CJJ3nCIO t!lll!! deSl!'Ja progredir 03 e~d.,.

f U. O:;eq.JrlU:iO em eia cem as contribuiço.:s pc..

dto regredir rl3 escala .Jt~ .. cl:asse ~e d~sejar. df!verd:J, para progre

dir nov3'l'lCf'lte. ObservAr o interstício d~ classe parlJ 34JlIl regre::Uu

e os das cl~5~s segJintes. sdvo se ,tiver ~rido :mterionrente tg
dJS as intersticlos d~s cl:tsses corprelY'ldld3s entre o1QJela p~r03 li

qlJlJl ngrediu li!! :, Q.Je C!esej3 retorn-,r".

T/1U.OII
DI9llSIÇD3 PENAIS

'-1't..192 _ A inftõ\çlk3 de qualquer dispositivo de!
tà I..ei pna <li QU31 nao tulja penalidade exprcssMlente cominaóa. su
jeita o re~lo'el, conforme a ~ravid<lde da ir'lfraç1)o. ~ I!lJlta varí4_
vel de 1 (Ltl'lII) a 100 (Ctn'l) ....eze~ o ~ior V.,lor de Rel"erl!ncia (MVR) sen

prejut2a dJs denla1s IlIJ1tes previstas nesta Lei.

I li - Cabe recurso QQ lrllita Q.Jl! tem corv.iiçllo de

g,ndaçl!o e clrcunsttnci~ ~=lpa~ de at/!l"I!J:&r .. gr4viollóe dl'l infrnçiJo.

S 2" - A autotidade c,Je redJz ou releva rlXJlba de

ve recorrer de seu Ito pua autoridade hierarq..1camente Sl.fJtrior, f1:I

for"" estabelecida Clll RegJlamento.
I

" ~ - As r.'IJltu de Q.Je' tnt. este ~ttigo estIlo
sujeitll!i ::t ctlrrfçGa Il'ionetári3.

Art.l9J _ Os_~dl'lin1stradores de 3utarqula, '!.SI
dações pUblicas criadas e IIIaOtidaS pelo ~r pÜ)llco. elTÇlreS35 oÜ':Il!
eis e st:lCledade:s de l!:CQl'lOf!l1.a m15t,a 5Ujeitas ao controle da lhUo. 105

E$bdo5. CIc Obtrito F'tdenl tu dos .........ic!plcs. Q.Je se encontre-. til

-an, ". lIIIi$ de trSnte dll•• no ncolhll1l1nto dll contrlbutç~J dlvl_

dls iI Prtvld1o::1I SoeSe). tOrl"M-H loJidtrl.,..,t. fIIs~··,dvt1s 1»10

respectivo ~tO. f'lctnOo '1rde ,ujeltos h pro1biç:"'~ do IrUgo
1;, I _. IIl'ÇOtI ao. ItUQOI li • 71. 00 Of:crtto-lel no ~,de 19

de r;H!zelltJro OI: 19'68.

CN'nu.n 11
OOS ame;

Art.I'" - Deixlr de recolher. O\J recolh!r a lhe-

nor. cO'1trlbuiçlo r:levldt 'I ~idede Soc!II, InttIlltrlte fllIlsH!c.~lo
IMterlal ou ldeolOQlcs, OU ,,",dQUer outro lIleic fraUdulento.

,.... .. reclU510 de tJIl'I • QJatro 11105. e IIlJlta cor
respondente I ~ (cll'Q#lll por cento) dOs v.l(luS SCOI!QI'dos.

Art. 1J5 - Ddxtr de efetUlr. ro prlZo regu18ll1l1Cl

ter. o recolhlllltnto, no todo ou Illll perte. de contrlbulçlo cu preste_

ÇIC ~l'ti. devlde , $I!OJrlc.de Soc1l1. descontada ou recebld1 de

terceiro.
fIIIr.- _ deterçlo. de uls IIleses • dois Il"'Os. e wu!

ti correspondente 1 .5mí (drq.Jel"'ltl por cento) dos velores !ndevi~

te reUdos.

~. l5'6 .. Inserir ou rll:r'er !n~erlr:

e) 'l"IA folhl! de pagamento, pessoa QJe: nJJo possui

qulUdade de e1rjm!Qlldo. ttabalh300r IIvul!o. eutOncmJ ou erpregaclor;
.. b) l"Ift Certeire de Trllb!llhO e PrevldMe:il!I Socill
do tll'IPre~do. declar6Ç1Q falsa ou dlversl!l da Q.Je deve:rb .$et escrlte;

.;
c) etlI IIte.!itedO nl!C:es!'ll!rio l& eoncll!!ss.o DUp~

to de prestll;lo, decllraçlo filA 01.1 diversl da QUe deverl. ser escr!
t.

FIne _ ~tençlo ele tIfs _ses I ~ ano e "llUI"_IV
ESTELIlN'TO

Art.197 - COI'IStitui cri/N! de e~te1icnAto,

termos da leglslaçlo peflIl:
.) rec~r ou teotar receber dolosM'Ifflte presta_

Çllo ele entid8óe da 5eg.!rid9dr! Soci81j

b) praticar eto que acarrete prejulzo" enUdtloe

da ~ldade Social, para usufruir v30hQefll ilícitaj e

e) tnlitir li!! &preseoter. pRra -Pll~to por ~ti6!.

de 00 5eg.Jr1dE!de Social. fatlJfB óe serviço nlo pre:;tedo ou "!!rc8lder!a

~ent~.

~.lge _ As penas p~viSt8S neste capítulo se

:rio lI~tadQS tla !o~xt.e pg.rte se o ctill't! for CCf!lII!!:tldO por funcionirla

público (Irt. 327 do e6digo PeneI) em rl!lz\kl lia cargo, ~rego cu rIS\

çlo pI1l11clI.

T1TtLOiu
DO lIfIROllAÇlD E 00~ DAS !:lJlJRJBJI-

QES

'-tt,199 - A arreOJdaçlJo e o recolhille1to OIS

ccntribuiçOes DO de ootns ll11pOrtll"dlls devldes l& Sf!9Jri~ soeie)
Obedecm .!!Io serlJlntes norMaS, e ils eshbelecides em R~l..,to:

J • ~re • "'tlrtU • tQU!cn-etos ~ ele:
.) .rrpc..,.r 15 cOl'ItribulçrJu dos legur8Clos ~re

gtdo, • tnbel'-dore••YUIIO$ • Itu nrv.lço. dr'Ccrataró:l_I' di rts~
tiv. PlU'Jl'Uçloõ -

b) rteol~r D produto 't[~*tSedo Nt fOfN o. IH~

n....... ju'ltllllll!l"1te con IS contrlbulç~s I seu elrgo lneldl!nte~ .obre

15 telJI.I'leraçbt's pege, eos .~rados tnblJlhloores 'utOnorr'cls e f!tI'preQ!!
deres I uu serviço••t~ o di' oe (oito) do ....s .ub5e~nte '~1;

• we 15 cDl"ltrlbulç~s se rererertr. ou no c:l1ll util ItnedÜltlrnente eote~

rlor. cuo r6:l hlje. upediente bllf"C'rl0 l"'4c,J!le dIa;
c) f8Colher • contribulr;Io d!' ~ trate o lry;iso

I do ,rUgo lU o di, útil lmedlltllllente .ntl!'tlor. CISO nIIo htjl

Ixpedlente t.1cfrJo nt<J,J!'le di'j

d) recolher I contribui~.o de l;lUl!' tntll o Incho

II cio ntlgo jl.1lt-.ente CO"! IS plre:das do I~sto ele Renc19 Pes
seI Juridiel. sob , fol'll"e d!' FiteciplÇ!)eS, duodécltrO,!; ou cOtlS, Obser
VldeS. no q..e cD.btr. 15 ~i5 condiçe.es est.lbelteldes nos ul1gcs

~ e 7g do Decreto-ui nQ 2.354. de 2A de 'QOsto de 19B7.

11 • ct.npre 10 segurl!ldo autOroro e rqlJip"rloo. f!'lfI..

pregldor E flcultativo recolher $lJ8 contr1buiç'o por lnlclltlvl pró

pri., no ptlZO di _Unea "b" 00 i~1so 1.
111 ~ C\IIllie .os cootrlbuintes referidos nos ln:i_

sos I e II do .rtigo 187 ou lO a6cJJirente. consiglltfrlo ou coopera

tiVI. recolher IS contribuiçoes de ~II!! trltl o art1~ 187 • ,ti
dia 08 (oito) cu no dia útil illll!di8ta~ntf! IWiterior. cuo nlo hejl e,!

pedltnte bM'le'rio nacpJl!le di'. dO ~5 sl!!QUlnte eo l1Il operaçlO de ven
em C'lU tnnsfcrnçlO lndU!otrl11, l"Ie forme estlbelleCl~ em ~e9Jlemento.

IV _ O 1ICQJ1rente, o consig"llUrlo ou • cooper,U

VI· ficam ~-rOO'doS ntIS obrlQ8Ç~.5 do produtor, do pllfct1ro. do Il'ef:!
tO e doS arrendatários rurels. do o;)rlrr:oeiro e do pescador artesenal,

e de pessoa fIs1c& CJJe. uUlb9Odo ~reglldo. explora IUvidaCle agro_

pecu4ria ou pes(JJeire 00 de extTaçll.o de llIinen:ls. pelo clJ'f()rilllento

das DtlrlQ8Ç~s ào 'rtigo 187 • na forme estlbelecio'a I!'ll\ Rt=9J181!1r.to.
Y _ Cl.Jlllre eo ~reQ:Jdor r;b!I@sUco errl!'c&dlllr 1lI

contribuiçlJo de seg..rraoo errpreagdO 11 seu serviço e rl!colM-ll. jl.1ltl

Itlente l& perce18 lJ seu cargo. ro prazo referióo na 8l!ne8 "b" do inci

so I •.
VI _ O proprieUirio, o .Incorporador definido

Lei nll 4.:;91, de 16 de dezel':t>ro de 1964, o ô::lno da obra ou o condom.í
010 da t.mdllde illOOllUri'. QJ11(fJer QJe sejll a forma de contnhçlo.
refoI'fll8 ou .cdst:!Jo, ~ 5O:'id8rio can o construtor pelo CUl'4'r1~to

eles Obr1Q1ÇOI!s para ctIIl I ~icl8de Soci81, res51lv&do o seu dlrdto

regressivo contn o executor ou contnt(l(lte di rorl ~ aã!l1t1d1' te..

tenç" de 1q:lorUn:ia I est~ devida pen O'TIl"IUI do r:tJfPr!l'Irnto des

SIS obriQlÇties.
'lII _ A er:preS8 CCll5trutOtl. o prq:>rietl'lrlo do illÓ

...e1 ()J o IncollX'rlldor definido til Lei n12 A.5n. óe 16 de dezC'"lbro de

1964; pocIem exilll1r-se dA responsab1l1dlldE sol1~r1a do inciso (I(lterior

em rdaçSo a fatura. nota de serviço. recibo ou docu're1lto eqJiv81~te

referente à tUl!'foll 5l..tlerpnihd8 de obra 1lI seu C:lITgo. desóe ~ ftçtl

o ~t:ben'pr!:He1ro recolher. previ3ll'.ente, t,"Uando do respectivo recebi

mento. o valor aPLJndo pela Se9Jrida'de SocIal CcmJ contribuiçllo devi

da.
VIII - Nerh.rn3 c:onlrlbuiçtlo à Seguridade Sacie! ~ C!.

.... ida se a c:~stn:ç~ do tipo ec~ico fo! efetuaoa St!!1' ~o de obre
IlS5Blllr1I11c1a. fWJ :regi~ de IIIJtir:'lo._COOiPrOV900 pre...i~ntfl! perllnte I'

Seguridade Social. na forme e~tabelec1da em Reçul<Jl'eflto.

IX - Nentuna contribulçlo à 5eç;uridtlde Social
r::Ie:v ldll c,J9llCICI I eonstruçlo resiótnClal unirlWlliliar. desUr'\8oa 80

prÓ\:lrl0. c.etl\ 'reli CO"IStruída 1'\10 exceoente • 70 ~ (set~t. !!Ietro!í

~8drados). for executtd8 sen li utilizar;II0 de m:lo d!' rora ,ssl!lllri!lda,
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ou quando se tntllr de reforma realizada nas mesma!: condiçocs, 'fican_

00 dl.s~sac18 R IMtrIcula na SegJridade Social i e

x - ;)!; ~reSJ:lS que int~gram grUjJD econô'nico de

QUalquer natureZII respoodem entre si. sol1d21rlarnentf.!. pela~; obrlga

ÇO!!S det:orrentes oesta Ll!'Í.

Art. 200 - ClftPre t~ à ~resa:

I - preparar folha!: de pagamento das rem:.Jner8ç~s

PlJgllS ou creditadlilS a todo!> os sel?-Jrados a seu serviço, de acordo

com os pll.dr15es e normas esl9belecidas pt!la ~~ridade Soci81 8notardo

nelas todos os descontos efetuados.

11 - l...-çlr IllefInllt1eOte em tltulos pr6prias de

IUI CCf'lt.ro1l10'aóe. ée. forma diSCrirniOlJda. o trontOlllle du CJJtf'lt111S Oe!
contlld.~. as CUltribu!çOes d.. ~re$' e Os totab rl!Coltlldo.; ...

lU .. ptestl;lf eo..Jl!llll1eflte ti 5eqJrld'1oe Sochl tOCVl.S

ts 1nrQ11'IItÇ0e.s c~stnh. riMOCeiróls • contábeis de lntfw!5se de

IlleSN. na rOITM estJt>elecld3 em R~l:t1l'1el'lto.

PttrltJr-ro Úllco. Ds cCJrÇtoVQ(lt.,5 dLscrLm!n9tó_

rios deU4'!1 hnçementos d!!vem ricar IrQVlY3oo:i nl etl'Preu' Q.J['lllt'Iteo 5

(elnco) IOOS t l dhposiçll.o d~ rtscalizaçkl. exceto 05 CD'l1JrovMtcs de

recolhlrTrnto d~& contrlbulçoes. de ed5t&k:la de relaçAo ~reglJtlda

• de p[e!lbçllo de serviços, q..,e deVe0! ficar 8fQJlv&dos nll etl'Pt'es•• Ni

fol'llIIJ estabeleeidlJ em R!!OJ1~to. CAJunt'! {dez) anos.

~rt. '201 - Carpete ~ ~rld~ Social arree8dRr

• t1sellJur ••r.recldarç,Jo e- a$ l"ecolh!~ntai da! contribu1çe;es e de

_is fecelt.s previst4s ~stli Lei:~ cooo pr~ver a resPttU.... co

bterç8 ~ 1JJP1lclt l!S $3nçi:-e~ prev15tlls nl rorma estabdecidl em Regul!
lllento.

I- 111 - ~ f8CtJ1t&do lt SegJddade Soc1al o exame da

contabilidade 00 en'(Jres~, mio prl!!valecendo pan eS5e efer to o dispos

to nos .rUges 17 e la do CódIgo ,CfY"'Crcilll. sendo obrigat6rio ~ l!lII

puu ti! aô segJr8do pre5tar todos os esclarecill"Jl!fltos e l.nrOtl1l3Çoes 52

liclta<la'.
S 21' - A tnlI.resa. o nrvldor de 6rQ30s pUbllcos

d3 aci'IIilnlsttlçUO direta e indireta. o segurado d3 Previ~ia Stcial.

O serventldrio da Justiça, o sindico ou ~ rC:l:lrcscntante, o cocniss4_

rIo e o 1i~idante de ~resa em liquIdaçao l!!)I(tra-judicisl silo Obrig!
cbs • exlbir t0d3s os dClcunentcs l! livrtls reli\Ci6Moos cem ..s contri
bulçOes prevista! nestl Lei.

S )SI .. OCorrendo r~USll ou sonegl'lÇaO di! q.JlJlqÕer

elelref1to ou lnrotmQç~. ou $U<I t1cresc:nt<lç!!o deficiente. 3 se~rldade

Social pode, sm preju[zo da ~lid",~ c2blvl!l, in~rever de ofício

J.qxlrtànch ~ repUta devJda. c.;bendO à en:prc,$a ou "ia MguTtido o

Onus tfI'J prova em contrárIo.

S 4'2 - Na r.ltl!l de I:lrova reÇlUlólr ~ rOrmlllizllda, o

.-onhnte dos sa14r1os p3~pS pela clIecuçao de obra de c~truçSo civil

pOde &er obtida ll'ediante cUc:Jlo da mao de oo[a erpregada. prop:II;~io.

1'111 j drel!l construída cabendO ao proprieUrl0. C101i0 de obra, c:ondõmi.

no de l.I'lldade ilf'.Qbiliárh ou erpresa co-responsâvel o Onus d3 I:lrov3
!li contr1irlo. M forrt'l" eUabl!!lecida ~ RegulMlel"lto.

S 5fl - O descontado óe contribuiç~o e de cons1~

Çlo ltgilllW'!l"lte autorizadas ~re se presune feito oportuna e r~la!.

Jlente pela etr'Oresa e isso obrigada, nfto lhe sendo iUcito aleglJr omi~

,lo pu.. se, eximIr do recolhimento. ficando ela dIret3/llCl"lte respmsá

vel pell i~rtlN::il'l ~ deixou de receber ou l'Itt'ecadou em desacordo

cem o dI$pOSto nesta I..el.

S 6Q - se. no e](MI!! da escr!turaç!Jo contábil e di!

~l~r outro doculI'Iento da errpres3. 11I tbc:alizaçlJo constatar ~ ~

contebilidade t'4o reQisb:a o rrovimento real de I'cm.Kleraç.no dos segur!

dos • seu serviço I'! do r~turamento serllo :Ipur.:K:Uts por arerlt;Uo lnd.ir~

b Jls CO'ltribuiçrJe:s e:feUvamente devid:J!>.

Art. 202 - As contribuiçOes. devidas ~ segurida
de Socil1 e outri1'15 i~ttancii!1i nM r~olhIdi'lS nas época5. próprills

te. seu valor atualizado rrooet:Jri~te. em carfter )rreleváve1. atl!

• datl do paga1leflto. de- &Cardo cm crit~rios adotados pua 05 tributos

ClaU'lilkJ.

Art~ 203 • A f~lh de cUltlrimento do disposto

l'lO _ntigo 20. iaarreta lhJltll ;'l:utcmát1c~ vIJriávd. de 8cordo CCtl1 ~

seguintc:~ percentu~ls:

I - 1C!'l: (dez ,OOr cento) óo valor do dlMJltc atual.!,

udo tKlOl!:tariamcnte n3 data do pagMlento. se o devedor r~colher óe:

l,IlIa 5Ó vez. espontane~nte. :lOtes da rootificaçao CiO détlito.

11 - 20X ( ..dllte por cento) elo valor do débito atu!

112.0100 I!'Ol'letari3lllente M dat:J. dO pagamento ou do I1Cp651tO:

• I) se o recolhImento far efetuado dentro de 15

(q;il'lze) dIa!; cont~dos da hvratun da notificação de Oébitoj e
b) se dentro de 15 (quln2.cl dias d~ lavratura da

notHlcaçJJo. ~or: reita Q depOsito à disposiçl!o d:l Previ~18 Social.

pari ~resentllçlIo de: defesa.

III - ~ (ciliQUenta par cento) dO valor 00 débIto

atull1ucio tIiOl"II!tltlM1ef'\h:. nos r:lensls CllSOS.

Art. Zll - lndtpendentementlt di! tr'Ulta MJto:Mt1e.
v.rU:vel do artiOO 26 ,530 óe'J!dos. de pleno dIreito. pel. r.lte dlI

~rImento 00 àls;lO~to no artigo. 24 • Juros de rtOrlll de 1" (IJI'I por

cento) 10 IIl!s Ou fraç~. clillcuhdos sobre o valor 00 débito awal12.l

do II'lON:hriamente.

-'rt. 205 - O dl!bito orIoinal Atual1z&dD m:neU..
rJ~te na rorl'OO do utIgo 21 ,. fIlJlh :JUtO'lllÍtica vllridvel de qJe

tt..ta Q Irtioo 24. os juros de lfIOr8 • ~ se rerere o l'lrtigo

be'll COItO OJtru !JUlbJ5 Drev!st8!l nestl Lei. óe...e'Tl ~er llJl"oÇ'lóo! f!l!I 11

vro pr6prl0 destinado ~ Inscric;!Jo na Oívica AUva da: Se(JJddade Socl

• 1.

S lo - A dtvlm atiyfl i:l~ seguridade Socid ser'

"PJr.fda e .1nJCr!tlf peJo 6rg~o da AdvocacLa Geral da 01130 qJe ftrocIo_
I'lI! j...,to -a sistema l"3C:icnal t1e s!gurl~ Soc1llll.·

5 2Q ... A cerUd~o textual do 11vro de eM!' trIJta

este artigo serve de título'l:lat'a li segJr1l:la:je Social, I:lor seu oroeut!

Oor ou rel:lresenb!nte leg~l. prol!lO'!,er en juba a cobrança do débito 0

rlgiMl ~ acréscloos legais, seguodo o meMrJ processo e com as mesmas

I:lrerrogativlls e prlvl1égios da r1Z~3 Nacional.

S :30 - A Seg.;r1dade Sociai .o~de. entes de ajuint

iIl cobran;3 da dlvid~ :lUva, promover o prott!sto &! t:IhJ1o d~do em gll_

Uíltla.de sua 1tQUid,1Ç1JO, f'1candO entretanto ressalvadJ que o titulo

será selT9re r~ebióo por solvendo.

Art. 206 _ A cobrança jud1eial de illllortâncill ~

vica !li Seguridade scchl por t!IfOresa cujos bens s~o legalmente ilTlle

rh:lr~veis é feita. depoIs de tr4nsItada em julg~do a sentença cOOden!

t6ria, mediante precatório expedido i'3 elrPresa ceio:> juizes cOOlleten
teso -3 requer1~to dO] Seg..r!d'I!1e Soc!ol Irx:orrenckl o dlr~tot" ou ad_

ministtaoor d"J ecrprcso "a p~a do crilll!! ele desobediência, 3iélll d3 re!

PlY'sabiliclade run:ional cabível. se não cl.JTOrir O precatório de...tro

de: 3D (trint;:j) dias.

Art. 201 - A fl)ltg de recolhimento. na época pr.§.
prla. de cOl1trIbulç§o OJ outra iltlJ:>rtãncü devIda 'à SegJxldade Sedal

e arrecadada dos seguradas ou ClJ pLblico. constitui crime de npropri.!

I;lSo if"ldébih, p'..r.1vel na forma da le~ penal, considerando-se pessoal

ll1'!l1te responsãve15 o titular da firma ln11viduai e os s6cil.J5 solidá

rios. ;crentes. diretores ou ad1'linh,tradores dt!: em-,lreS::I abrnagida I:ll:

1<1 $eg.Jridade Social.
Parjgrefo 1Jn1co. TQlti:lém cOl1stitul crime de apta.

I:lr!açlJo il'ldéblta :l contabillZll'fllO de i~rtâncios referentes 13 con-

tribuiçl;)es devidas enIo recolhidàs à 5egurld<!lde SociaL

Art. 206 .. Os ai:lninistradores de autl'lrquias'. f~

dac;ê1~s pÚblicas ou ~lJnt1dã~ pelo Poder Pú'Jl1co. e:t1Jre~::Js pÚblicas e

sociedad~s de l!:C()OOTllJl sujeitas ao controle da LJnl:1o. ~e se encon_

trem em mera, 8 maB, de Xl (trinta) dias, no recolhimento das contrI

b"JlçCles devidas li Segutldade Social, torMm-se !ioI1dllriamente respan
sói'Je1s pelo respectivo PlligMlento. rir::aT1dJ alnja sujeitas ~s proibi_

ções do llIrtlyo lQ, e ~!;. sllnçl:les dos artigos 4<;1 e 70 do Dec:reto-Lel nQ

368, de 19 de dezlffiÓro ele 1968.

Art. 209 _ O di~eito de cobrar ou receber impor

t3ncia: devida ~ S~ridi1de SOCbl prescreve m 5 (cil"\Co) 3l"lO!>.

T.!TU..O IV

f'A)V1\ tE ltEXIS1'&CIA CE o:elTO

Arl~ 210 - ~ e:c.1QidO dxt.tn~nto COll'Probat6rio de
1ne.istMc:ii!l ·de débitO. fornecido pe1;a Segurid.1de Srx:iol. nos scguin~

tes c~sos, oOservado. aind3. o disposto em Regul8metlto:

I .. d:J empresa em ger.lJl;

.) M contrat:.lç~o COOl o Poder Público e no receb.!,

~nto de bel"ef!cio OIJ inCentiva fi~c:al ou crt!ditlcIo concedido Dor
ele;

b} M llllenaçlJo ou oner<IÇ~o. :J qu:Jlquer títulO.
de: bem imóvel ou direito li ele re1:'.lt1yo;

c) ~ ,glieAAç!Io ou oneraç~o. 'J qu.,l[f.Je[ título,de

b~ ~"'el de 'lIdar SUDf!rior :3 600 (sei!;centas) veze~ o M:3ior valor de

flefer!nci.1 (1fJR). il'lCorpor.wo .0 ativa pet'lllllnente imobilizado dl!l em
pres;a;

d) no reglstJ::a D'.J arqulvanw:nto. r'Ia órg.,o próprio.

de .to rellt1vc a bilha de riflq lndIvlÔJ3l, recliç~o de capital 50..

Cll!ll .,.el.slo totll:l O:J Plrcld. tr~srorll'4ç'o. ou ,.edinçlo de tnUdlcle

ou sOCiedade conerd.l ou civ1J i e

e) nll expediçlo de cl!rtll de .djucliclÇlo OU .rr~

UÇIlD a~ bens, sIIlvo QulindO ~ reI/ar Ol:l rezl!nc1a Públ1clI FI!"deu1 ou ~

processo trabalhista;

II • d:J responséyel pela !!xecuç80 dll obra oe cons

truçM c11/H, QUIJI"lOO de' 5U3 Iverb9Çlo na Flet;l'btro d! lltÓvels.

S 1Q - A provI!! de i~x1!!;t~nciJl ~ t:SEbl.to d!ll ~r!

'se deve ser e:dQidIJ em reI.ç§o 8 tOO:lS 85 SUI!S depender,c18s t estebe

leci~ntos.. indepenOe'1temente do 10::81 0flCle0 se Ienco"ltr.em. ressa1Y8c1o

à Seguridade Social o direito de cobrl'm;lI de q·JIl1Quer débito .pondo
posteriormente.

5 20 - N<i hip6tese do inciso 11, li prol/I) de lne_
d~t'!ntll1 de débito do respt)rlsé.vel pelll e)(etuç!!.~ da obrft I! e.IQida

8penas em reltlç~o ltO irról/el objet~,d8 ..vcrbeçfto.

, 5 30 - A prova ~ Inexlst~ncia de ~it'l. qJlJMO

edgivl'!l ao ir.cDrporlll'Jor, in6epende drs lIpresl!nttldll no Registro ~

ltOOveís !:lor ocasi!!o da inscriçno do memorial de incorporaçfto.

S 4D - F'lca dispensada 11 tr.nsr::rlçllo, r.n lnstru
I'I'lI!nto público ou particular, do inteiro teor rio dx:unento carprobató_

rio de inexl:tt~ncla de d6blto. for:nallzenOO-Ge o CU'nDrlmento de oOr!

gaç~o unicamente pela refer~nci. ao número de série e ~ data da emis

sRo.

S 5Q - Ressal ....eda e hipÓtese tio § 211. o docU1'lE!nto

ccnprOb:Jt6rio de inexistência de débito ngo ~ndiC8 a finalidade par::!

::I qual foi emitido. podendo ser Apres.entRdo por CÓDÜl <Iutenticada.

S 6R - O prazo da vi'3l1dacle do OOcLll'JE!nto c~rob<l

tório de inexi.stênch de ~bito i! de i5 (seis) meses contados da d..ta
de sua emis.s~l).

'fi 1Q - A CKigênci!l 0:0 inci!.o Ir n~a se l'lplka ti

construç~o de que tratam os incisos VIII e IX do artigo 26 •
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,5 B" - lndepenoe de orova dI:' il1cd:;t~ncia ele déb!
to:

8) !li DPE!'3ÇAo ~ que li!! outorgAnte !'l IJoUlo, o Dis_

trito F'ederal, o Estaóo. o Munic!p!o QLJ outra pr:ssoa de direito públi

co interno serr. (inalid"lDe econômica; 

b) 11 lavratura ou assinatura De insttlJll!'",to, alo

OJ contrato Q'..te constitui reUfic:tç;fto. rQt!f!c~M ou efetil(Qçl:lo ~

outro anterior para o QJal JtI foi re!ts a prova;

t) 8 constitulçUo ele garantia par.. coocessl'lo de

cr&llto ~ural, em Q"...ml~r de ~t.J:l!; modalidedF!s. por instUuiçM de

cr~ito pü:lllca ou privad~, desde qJe os contrib'.Jintes. referloo:; no~

jrciso:; ! e II do artig~ 20 • n~o industrializem seus prodJtos, n~o

rretuem vend:as " con~lJTIidor no v~rejo n~ a adquirente domiciliBdo no

ext~rior. ba5tando plir1:l tanto o re~istro. no <Ito ou instn.mento, de

óeclar~;no do r::Ol"ltrib'Jinte de qJe Nlo é respo"ls~ve] (jlreto pelo reco

lhirrelto de cOlltIibulçoes ~obr[' a sua proo.Jçl:lo p~ra e segJriclm:le So_
1:1:)1; e

d) ;'J operaç~o previstu no inciso II deste artigo.

qwOI"l('kj reaUzacl<l.cOOl im(i'Jel cuja constf'l..IÇ~O terninO'..I ..mtes de 22 de

novet."Cro de 1966.

S 9C' - O condJnIno adquirente de unid~dc in'C'::liliá

ria de obra d: con5trwçM C:~'Jil n~o incorporada 1'11:1 for;n3 d.. Lei 

il.59l, de 16 ele dezeTbro de 1964 poderá obter docl..J'I'l.!nto c:mprobatório

de inexist~ncia de débito, desd=: q.Je recolha as contribJiçOe~ rcl.!lti_
va~ ~ sue U1idade, n1J foI1Tltl E'stabelecida em R!!gwla~to.

Art. 211 - O l'.Ito prl'lticado e o instrll'f'.oento assi

nado ou lavrado c:::m inobsS'rvf3ncill 00 disposto no artigj 36 ,be'l1 co

mo o registro publico a QJE' e5teJa:n sujeltos. s~~ clJl"'isiderados nulos

P3ra todOs os efeitos.

5 lo - A Seguridade Soei:)l pOde intervir em ins

trt.r.lento QUe depende de pro~'a de ine:dstência de débito, para d:;lr qui
tu;bo ou autorizar a lavratura ind~pendent~te de sua ll(J.Jidaçbo~

d?sde q.Je ficr.re =lssegJraoo o p~gamento e sejan: afer~cidas garantias

reais. na for~ estabelecida em RegJlarnento.

S 2l:I ~ O servidor, o serl(entu~rIo d'J Justiça e li

autoridade ou órgao QUe infringem o disposto no 3rtig:l

i 3Q ~ O advogada do lhi~o r~J:lresentar6 00 6rg:ll:

do Poder .1IJdir.1áril:'l ou do PodET Executivo conpetente. p~ra ~ o I!l!'S

ll'O proceda 8 respons::lbiliz~çlJo a[)ninistrativ~ e pe~l da servidor ~

~r~entuáriD. s~ndo-lhe f3CUltado ólco:rpanhar o processo actrrinlstrati

vo ou judicial respectivo em t~~ os seus tenros.

TITlLO V

[)]S'05I~ tERAIS

Art. 212 - A l1Illitrlcula li!! ~re511 ou 00 contri
buInte • eb e~ip~ro ~ f'dt8:

) - 51l1Ultlnelt/flpmte c~ " inscriçlJo, registro ou

8tilJ1vllllento ~ ato constitutivo nç Jt.rita ConerciJ.ll. se for o c.so; e

II - pl!'nnt@ o ór9IJo próprio r;l1';I Segurld"de Sochi1,

r(:l prazo De )O (trlntft) dlM contlJoos do lnlc10 cIE' SUlI5 I!Itlvid"des.

~endo nllo sujeitos 8 Registro do p)'f~rcl0.

S 1; - Independentemente do dIsposto nr:ste ertigo.
, Se~rid/)oe 50chI procedere /\I fI'l1ttricuh!:

.) OI! ofício, QU!nóo ocorre 0'II1ss'.l0 d<l l'!I'tpresa; e

b) Oe obra de cOf'1struçllo civil.

, 20 • A unidftÓl! mgtrlcuhda lia fOrTM d:l .inciso

II d:J § 1" deste 8rtioo recebe U'Il "Certiric.do de M~trlcullll·' CI:tl1 l..IIl

I'Únr!ro c9dutnl b4sico. De cer'ter oerrnn!ntl'!.

S 3D _ o n'o c:.JIl)rlme:1to d) disposto no !nc.iso II
dest~ lIIItll7J. suje1ttl o resooos~vel tl1fUItII: ~ 1 (lftl;J) '" 100 (cem)

vezes o MIlior V,dor deo Referencia.

I tR - Vole Junto li Seçuridade Social o eto de

constltuiçlJo. eltereçl!lo r! extin;lo de e:TlJresa, pt8tiCl.!das per-8nte

Jos'lh COOll!rcial.

S 5R - O DepsIt9l'i'enlo Nticion91 de Registro 00 Co

lTIl!rcl0 ([)flC) e li se~r!dAde SociAl pode1l proll'l:wer o int~l'clntlio de

inform!ç~s. vlsandO h crescente sirrplHl~aç.o ~ l!IQil1zllç!l:J ÔJ5 res_

pectivos serviços.

Art_ 2lJ _ O cr~ito r~lativo li contribulçOes,co

tas ~ rcs.pecUvas adiciOl'\8is OU 8crêscim':ls 00 tpalquer Mturcz~ an';:

clldaoos pela 5eguridaDr! Social, be:U COOJO • etual!ziJç/:lo IT'(l('lCttárl0 e os

juros de mon, estilo sujeitos. nos processos de faUncia. concord!lta

ou concurso de c:red~res, h dlsposlçDes etil'lf'ntes i!lOS crMitos da

1rIU10, .::'$ QJais silo equipared;ls.

r-rÇ.ro thl.co. 1\ 5eg'JI"ldade Saclei ~ creóon
Privlll!giada em rellçfto às il!'POrtlncias deSConhçlôlS pela vpIeS9, ele

$PUs etpreç8dos.

~. 214 - Exc1uiu-s@ da r@sponsabilidade 5011

d'rla per.nte & seguridAde Soei_lo 8dq'Jlrente de prédio ou lnidede

ilr()/JUUrÍ8 q-Je real1Z11 1 oper.Cl!o CCfl'I ~re:s'J de: c::tnercill.lizaçIO ou

lr-corpor8l!or de i~vci5. ficMdo este soI1dari8lJ1e:1te respcr1sdve1 cem

o coostrutor.

Art. 215 _ A en'ÇIresa em débito 1130 garantido de

corrente da rJ3ltll de reeolhflTl!nto de contrib"JlçAO é ve1Mo=

I - dlstribuir_bonificw;fto ou dividerOo li Ilcionl!
t:l; e

11 - d"lr ou atriOuir cota ou perticipaçllO nos lu_

cros a 56clo~c:Jtist:l. diretor ou O:.Jtro mentir;) de órgao dlrigcnte, fl!
clll ou consultivo, ainda ~~ e Utulo de adiantamento.

Parigr3fo iroico. A infrôlçllio :<la disposto nest~

grtiQo sujeitlJ o resoonsável ~ ~lt3 de 50% (cinQ:..IentCl Dor cento) (Ias

q'-.f;lnti.'l> quE' t,ivere., 5ld:J Dll;J'l::i Ou cr.:diti;d'35 .;l P'lrtir d'il d"ta

!ó'vcnta. '3tu:>liZ"lJ,'35 mJnet'Õlri:;'1l2nte.

Art. 216 ~ r. SeQJrid;;a~ 5':1ci;1 (lÍtiul0"T:l triml'::,

tr'llr:'?nte lht'l ~tu::llil:;Q? de tod:!;; 05 se:..J;, d~"ed:>re~. t::~ c:rno rCl"'=

tório circunst.,r-,ci'3d.J 03S medid'.!::: :jÓ1\i"istr:;tiv,,!'i E' jJF:ljc:i'1i~, '3dat::3

d<:l~ IBr;J :; cob!'''lnç:; e exe:::o;:;:' d) divid;;.

Art. 217 - Em C1l50 de extir.::;~c de praces!;;o~ tI'''

::J<llhist~s de qU'llQuer niltureza. in:1LJsivc dÕ'c:Jn~:1tes de ::Jc:Jrd'J el1tr;

::lS p'3rtcs. de QJe res'Jlt<lr p'.lgament.o de 'iel::irrcnto5, rc,~~.m;!r;;ç;!lJ. 5:J~

lário e out!u" Q'lnhos l'I,llbltwüs d" trBb::llhador. o r~c;Jlhimcnto da.;

cnntríbJiç~s d=v!das ti SegJridade Social ser<Í eretlElD) incontinenti.

P<lrágrafo Cnico. /l, ::!utoridadc judki<lTia \leloÕlt-1
pelo fiel currpri'l'iCnto M disp~stLl nesse ~rUgo_

TlTU.-O VI

D~tÇl:E5 lrnflIS E TRJINSnrnIl\S

Art. na .. o Orçamento Geral dJl thHlo e o orç.:l

mento de 6rgla'o ou entidede Pública em ~bito p:ora cewn OI SegJrid<lde 50

citll1 cleve:n consignllr as dataçl1es necessárias ao rcs~ctivo p:.iG:lTento~
• IJl'oceder\aO-$'l. do ~SIIlO la?1') QJa.nto 1I~ rl!spol"I-t9bUld&des rutura$.

f111l de ~ seJ.JllI l1~i~d~s norl!lal~te P.1l ced"l I!Jlerdcio.

~rÇlllro únIco. A l1~id"Ç1'lt) de débito de 6rg.o

OU entiC:tde r!s.t~l ou IlU'llcip~1 P'3r3 C~ .. ~rit:f;jr;le Soch1 ~de.
ce ';0 disposto t'M!ste lJrti9j.

Art. 219 - A .tU1J1.1Z3Ç1o lfC""IeUrla ~ i:'!l!!'lev~

v!!ll e ~re 4dlcion~ ~ Ô!bito orl.QiN.ll.

Art.220 _ N~ $~ restltu.íd:ls contrlbvir;Oe!l,

s.a1Yo na hiDÓt@se de recolhl!ll~:lto indevido. l'Ie'I ~ germltitla 8f:) ben@ri

ei6ria a at'lt@clpilç30 de !!!u pagalleOto PU3 ~reito de ro!er!bl.me:1to d;
'ceneticlo.

P8rç-.ro ~ico. Na hipótese de recolhI~tc in

d:vIdO. 15 CO"'lttiblliçoe, !JIo rl!!Stftuidas "tu:tlivJdtls. monet3ri~tf!.

Art. 221 ~ A I!trectldaçlJo d; receit~ e o PlJQlJmm

to dos err:lIlrg:lS d~ S~rld:Jde Social .s~o re.'Jliz*Js serrpre ~ PO$s!

velo "t~'1é5 Q~ rede D::lI"oC~1:1~, m!.(ll:mt~ CCf'\\'!r"oio MS tet'lfl:l!> e Condi.

ç~s e5t~lec1dos pela 8~co Central d:r 8r"Jsil.

Art. 222 _ A re(JJl'!rllrento d:l et!J;Jregroo, '" ellIpre-

9l PQderA consl9"''3r n\1 (olh,;j de !=ll1g~nto. ~ (~vor da Previl:Wlcl:1 50

chl. i~rt~neiill rererent@ <I d.ívidlt por ele cQ(ltra!Ó.<J. -

Art. 223 _ ti. 5egutidl1d!: $oCi:'ll pode 4rrec3d3t 't

f1scalIur, llledlante r~r~~o fIxad'l ou ajust3d:J !=leI:) m:$l1I.'1, COO-'

trlbll1çl'1O por le~ c:revlch ~ terceiros. desde qJe' provenha d~ f'"!'ÇIreS3 ,

$!g.lrado. apo$cntm CU pens1on!!Otõ vi~lJ1l!Ióo!. .!J I'IIlISIM. aplicando-se

:li esSI'l contrlbu!ç.}o, no Q'Je couber. o disposto f'\f.:ste Lei.

Pang:rliro Ú'lIco. .a. contrUrJiçi;o arrecadaoo, nos

teI'lllOs deste artlQO. I! calculBd:l sOOre 3 mesrMI oase utll1zadll para o

cõilculo di!ls cnntr1b'JiçOe~ à 5eg.Jridade Social, está sujeita 'lOS

Il'QS prazos, condiçõcs e SJ3nçll~~. gc..~nclO dos ""-~s prlvIlégios

ehs atribuídos. lnc1usivê no tocantr. 1.1 cobrança jUjici~l.

... Art .. 224 - O Poder EXE'C"..Jtho enviará ::10 Coogrez

se Naclcnl1, 1lr.Jl3lmer,te, ac~8nhllrda ~ Propost<1 orçamentárf"l da Se;;

ri~ SocÜll. P!ojeçi'Jes =1tuadais 'relntivas li Segurícmoe SOCial. tj:
bt8nge"\da tn hoTizmte ttfl'POl'al de, no rn{nb!'Q, vinte anos. ccnslóeran

dO hipóteses illhrnativJ!s ~anto às variáveis oemográrIcns. !!Conômi:

e'~ !' instftuciona15 relevMt@s.

Art. zzs. _ O contribuinte cem processo de' ch!b!-

to .. CtJtSO Oi:! data de PtJbl1caçilo desta Lei pode. de..,tro do prazo di!

60 (~ssenta) di_5, recolher ou p-tucehr "lS ccntribulçUs devIdas cem

nulta oe 20% (vinte Dor cento). Q"J,9.nclo p~gfJrl'!m ele U'll1 ~á vez e de 30%

(trinta por cento), qJw.do obtiverem ocordo ·para pagamento !=l1:lrce1ado.

Art. 226 ... No prilZQ dl! 60 (ses~ent3) dias ~ pllr

tir d:J pr~IQ~ç30 de~ta l.ei. o Ministério d1 Pre...id1!nc:i~ e Ass15tl!n_

t:il!! SOCi~l eIllboIllr4 Fl<lf'Q de OeSl1'OOiliz~:l:o dos t~'1eis pertencentes

à Previ~ia sacieI.

S la - Os recursos :'Jdvindos d3 aliertaç1kJ dOS im6_

veis ser;o obrig:Jtorf;]mente ~Pl!ClJdos em investimento !=l"ra a r.elhori:J

d;~s inst1ll1::1çoes rrsü::~s e dOs @qtdpl'IlI"-t"ltos de 1Jtendillll!Ot,o 005 benen
ci4rios d1 SegL.Irid"ae Soci'lL

§ 2!i!' - n Phno de CJe5fflCtl!l1z:;lç~o de I~veis d3 Se

gurid~de Social preverá li particiD"'ç~O o"rlgliltórh de rl!presentl1nte 

dOs seg..JrW:l5 nos processos di! '3v'1li"'ç~ ~ v:l10r dos lr!idvei:s e de

~UtJ liclt~çll.~.

, 30 - No prazo máximo de c1ncn ~na!l. #l cooU!' da

primJIg;;ç~ desta LeI. serikl al1enados os i~veis hoje pertencente$

IJ 5eguridade 5oci.,.l e qJe M:o seJ.'lm destlmdos :J seu uso.

Art. ZZ1 - S~o ..olid:lrhmente responsáveIs, pe_
'N'lte l'/I Ptl!:vid~ndlll ~oci~l. o lncoroor:idor ~ ill'Óve!s, 3 errpreso1 de

c.rcl...1i,;::oç1J:o e o con~trutor. ES!õll rezpOi1Mbilidl3de Mo :le e!õtl'!nde

õ30 -9dc)Jireot@ do prédl0 ou unld~de irtl>lli.irl~.

Art.228 - ~ ~reM ellI débito ~ ~Q 9'1'l.r~l"Itid3.

decorrente 00 f''1lta df! recolhimento de contrlb'.J!çllo, l! 'iedJloo:

I .. ,dIstribuir bonHico\lç"o ou di ..... idendo ~ :Jdoni!j
ta; e

II .. dltr ou ~tribuir cota ou pJ}rt1ciJ:l~çllo r<lS lu

cros e s~io-coti!tl}, diretor, r.'t!!fltno ~ 6rgik) dlrigente, nsêlll ou

consultivo. :Jl~:).Cf,le a título 1e ndi9tltamento.

S 11:1 - ti inrr~r;"o ao disposto neste "rUgo sujd
tlJl o responsJivel 1'! mult;!IJ de .Y.ft; do1$ qJlJiltlas que tiverem 51d3 pltglJS

c:u credlhdas 11 pgrtir d:t dat'l do evento. atulJlizoo:J$ /llOI1etlJrll11'1eflte.
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DAS DISPOSIçers fINAIS E TRANSI~rl'lS

I
Art. 245 - 01'JS dcci!õi:ít?5 adllinistr'ltiv'3s relati_

v'3S à m,téria tBt'3d'3 ne!õta lei, cabarJ recurso .h Ju'ltõ!5 de Recursos

d;'} Pr~vidência Soei;;;l - .JRPS ou ai?,. Cet'1selho de Recursos da Previd~n

ci::! Socilll - CR?S, conforme dispo~to C'l'1 regull3mcnto.

Art. 246 - Os benefícios de prestaçl':lo cÓntinua-

d:Js, conceáidos i3 conVir d~ !i de Qutwro de 1988, ser!Jo rel/istos p~ra

OS SC9uintcs cfc.ito~:

I - loplicaç~o dos índices oficiais de co~rcçl':lo ~

nl!t:iria pu::! tod)$ os salários de contribuiç~o, p~T'l fh:aç1;lo do salá

rie de benefício.

Il - incidênr::i~ d::ls l!lC5'nOS índice!> 0'3r8 ~tu,')liza

ç;o d3 renda rrensaL

r11'1ç~Cl men<;al do IPC. <'I partir de junhO de 1989.

Art.248 - A Previ~ncill Soeillll m.ndlld p.gu i_
ltediatatrente. ap6s 5 prarrulgllçll:O deste lei, todos os cddJtos Iecan/le

eidos em juIza, ~ QUlllqut!r ins-t~ncin.. inoepl'!ndentemente ele tdn5it~

;m julÇP3do.

Art. 249 - Será reconhecido administrlltivlVIlente

pelil Previdência S0cial, os reO;J!!:rim;lnt05 qu!= se fundll-rrentlm ~~ deci

são judicial, CdJO mt:.'rit.a ~cj~ sat:'lelhai~e DO pedld::l fort:'tJ1IJj" dev~

do nestaz caso;;, o orgã::l pre"ide:1c~ãI"io proceder no pilga'rJento dos V!!

lores apurado., atual1zado. ~:)r,etarjemente.

Parágrafo mico - o pr.azo de pagall"r.nto de llJC'

trata o "caput" deste QrUg:l nào :õ'.lrá GuP'.lrlor ll. 90 (nove:'lta) di8~,.

contajo~ d3 d:.lta dJ lngressco d:l reauerim.:"l~o.

Art. 250 ~ fICOlm m~ntid,s os b~Mrrcins do

rna:U.R.o.L, n:! VAlor de U'll salârio r.lÍnimo, aos segurados el1QJadrad:lS C2

mo contribuintes inditetos, nos termos li) artigo 187, extensivos li.
esDosa 01..1 COlT(.lllnheira, represel'1t<ldos por apo:õentadJrla por id~de, ap,2.

sen!<ldorj" por irw~Ud~z, auxilio_d'lença, auxílio-reclusão, Buxílic

fL!n~Ial, pensã::l e: os t:lecorrentt!s de acid~nte dO trab,üh'J, l!'ediante

lU - rl'!c~lcu]o m;s beo...~fldo~. ~ndo for o CISC,

C:;fT' .. el1rnln.çllo a~ "1T'C'lor vJJlor tl!'to" previsto no ~rt. ~~ dt L«i n;

5.8,.8173.

, lO • As di ferençlls decorrentes d-1s r!v1sees pre
vi$.t_~', !"\'!'ste utigo ~er"'o plll~;JI~S. CM 1'1 dF' ... ld~ t::(lrreç"'~ !Il(l~Uri. ;

~té s~h 'f>'~ses, em DJrc~lf)~- Gcr!;:!>cld~5 t' <Y.'stacado!. dl'l rendtJ I!'I!!nSlll

do b~l?rIclo,

S 2R' - A Previ~ncl9 Social t~ prlJlO de .té JO

(trlntl'j) dias d:"j DrorrrJlgll;1I0 deste Lei p'Jr!l cOl'l:1uir "s rf!ff!ridas re_

visO~s. e até é~ (!>esser"lte) di!l5 plJrf.l inlchr O pi3g'3~nto das difere!l
Ças havid<l5.

S .3'! - O cU5t~10 N!:eessÁritJ ~ revis!lo dos benefI

dos. de q.Je trata est~ "rUgo serllo ~PlHlnt1dos pelo!; rontes pr6pri8s

prevista restl',l Lei e na Lei 1'12 7.7B7. e1e)O de junho de lSIB9. sendo

~e a lXlillo dará cobertur'J A eventueis insuf1ci~nciJJs.

Art.2117 - A grat1flcaçl!o natalina das ~ill'!ficillí

rios tla Flrevi~i8 Soc1el relativa 80 eno de 1969, é p3gIJ e:n velo;

i~ntiCll tl da. r~nda menS81 c1evidl!l l!lO ~s de dezefTbro, Ql.Jel~r l;fJe S!'

ja o t~o de ÔJraçM dO benefido l"\O ano civil ou " data do seu inI:

elo.

cebidos exclu5iva~nte no efeito devolutivo, c~rindo_se, desde logo,

a de'cis!lo ou sentença, &tI'av~s de prcx::e!;!lo 5u;Jlement8r 0:.1 certa d~

sentença.

S 11:1 - Ocorrendo B reforma d3 de::1sl;i') ell:eq...end::.J ro
colégio revisional. será suspenso o be'lefício se for de prestl'lçllo co!:!

tinuad3, ell:orerada o beno;:f1ciário de re=-tituir valores recebidos por

força da liQUidaçl:l:J condiclon3d'!.

dicial.

S 2':l - ti represent;;Jçl}o ju:Hdal d;l P:revl~ncia ~

ter-s~-~ de recorrer em processo de beneficio. se a decis!lo manocr6t!

C::l for fuMAment"ld'l em Sú'hJlll.

flrt. 2J9 - Podem ser ~swntad:ls dos benefIcios:

I _ IItp'Jsto de Ren1Â RetidJ na ronte; e
11 _ pensl:lo de al1m'!ntos óecrctllda em sentença ju-

Art. 240 - O IAP"-S pode arrecadar e fiscel1zar ,mo!
dlMte remo$lenç!la 3justMl) e'lI canv~lo, contrib:.J1çA~ legalrrente dev.!.

da 3 terceiros. por eqpreS13. seg.Jrado, aposentado 0:1 pensionista v1n

r::ulad:ls 8 Pn:vidbr:ia So~i:il. :]p!iC;;IndO, no que cou~er, o 1ispo'Sto~

tel lei.

Art. 2Al - fica extinto o Regime de Prcvidb'ocin

Social insti tuido P:U'J o ~regaO:o[ [;JIal e seus dependentes pela Lei

nC' 6.260, de 6 de n:werrbro de 19'5.
Parágrafo (n[co. Perll 05 q.Je vintl')'f1 CCt1tribuindo

. rego...J1aI'n'leflte PU!) t!55e Rcgimo: será contaoo o terrr;J::l de cantrib.dçA; p.!
ra fins do Regime Geral de 0revio'ência Sochl1. .

Alt. 242 - Os salários d~ cv.,tribuiç~:1 utiliza_

dos no cálculo do v.11oI' de bE:"I~f.icilJ !il):) CDnsioer.')o:ls res.o~itano;)-se

OS limites minirlO e l'réxilrl(J ...ig~ntes nos m~se5 ~ que se referirem.
Art. 243 _ D segundo e;opregJldOr rural Q..Je vinho;

CjntribuiMo par::! o Regirre de Previdé"lci:l S'l:ial. instituIdo ;leIa Lei

l"l';! 6.26õJ. de 1975. Ilgor,'3 segJrado o::rig8tórl0 do Re<gime Geral de Pre

vjdé<lch $ç.ciql. n('j form~ O;;l alillElI "D" do in:i5o III d;; ~r". 9:.<!

pêssaroí a cMtribuir de "lcordo COlll o <:lrt.132 • cnquadr:'.l"'lda-se na

esc:üóll de Mlário~-base, e5tabelecida no art. 191 ,'iI p;;;rtir da clas

se inicial até a maIs próxim8 ou a correspondente a 1/120 (t.1I' cento

e vinte avos) dê! média das valores sobre: os QUJis in:idiram suas

três últimas co"tribuiçD~s :'jnuais.

Art. 2411 - Os v81ores, e~p(l'::ssos en cruza,jls

vos r,estiO! lei, ser~o atu1liz"ldj:; mjnet1'lriall'l!nte, de: aCorda can a

Art. 2), - Os orç;omentos d~s p':lssoas jurIdic3s

óe' direito pújUcO e de S'Jas e:'ltidJldes d~ aÔTltni5tr~!l0 indireta de"~

coosigr1'lI ':15 dot'Ji;O~S r.ecl!!5s.;SrilJs llO p"g~nto d~s contribuiçtles d~

Flrevid~"ci'l Socilll. de l'!':ldJ ll. 1JS5egJr;;r a SUól regJlar liqJith:;1I0 de!"l_

tI'O (1.1 exercido.

Art. 2J.o1I - fios processos jud ic1als nos QJ-'iis ~ a

Previdêncil! SOCial exeqJ~nte. c'.Jja última m:lVirr.entaçl!Io f! de :31 de de.

zertJro de 1984, .JU ~.,tcrior .') est~ Clnta, cr.Je estilo p'lr:'Jl1slidJs per :J~

sb1cia da loc.g11la~l:Io do el(ecutad) ou de be:ls paI;:] garllntir ~ execu

çAo. CUJO valor ori9in~rio d~ d~blto !Õf!j~ inrl!rior em I'l'IOeCl'l I!nt::ln

corrente IiO e~ivJOlente de 5'J (c1nQ!Je'"lt3) Ctlrlg'3çc!'!s Reajust4veis do

Te.!õouro N'3c1onal, s~o dechrlidos extintos, c8bendo :n P.:lder Judicl:S
rio. com prévia íntimeç,!Jo. pro'o'1d=:nciar na bailCl! !! arqulv:;mento def"i

~it1v:) 00 feito.
Art. 2'5 - Mediante justrr1c~;;o processada. pera!!

te ~ Previd~i8 Soc1~l, n'a forma estllbl?lecida em reg.Jlóllm=:i1to. poce

'Ser slJPrid:J :1 flllh de dX:LSf\ento 0jJ prov~dO Ilto ao inteH:s~e de bC'le~

rIcUrio ou err.pres-1. s-':Ilvo a qJe se refere "J regIstro públlcc. e o
disposto no § 32 do artigo 43.

Art. 236 - O órg.'Jo enc::lrreg'300 d;:J concess;'lo de O!

nerrcios. tem o pruo de 9:l (novent'l) dil:ls para c,.ncelar q.J{jl~r~

t.sÇllo após O c~rI~to ele exigtncia II cllrgo dJ beneficiário.

P8r'o1"lro IÍllco. Evrntueis dili~i.s intern,,!

no 1rn'::l1to d~ Pre...ld~nchll. em se tnlllndo de ~r!c1os, ,erlc COrl!;i

der.d.s prlor!t,fr1e:s ~ cf!!'vem ser cUl'ftlr1d'l5 ~ ett' JCI (t;intllll dhs d'l

COtnrl1c"çlJo do evento. por escrito. ao interessado.

Art. 2'7 • Sem ClOt8Ç~0 orçlU:lenUrit:l própria nlJo

pOde ser r~lt:J ~5Des" "lg.JllI~ n:m QI.Il)ltluer ooer"ç''-lO p~trirronlal, sob

p~" de rt'sponsabJ1idedt' de QUl!!11'l 'J !lutorizou 00 COl"lCorrl!'U Pllt"1l ~ in

frôç~a. e de anl...tlllç!lCl d:r ,,:to, se hOJvf't" preJulzo pgra _ Prl!''11~nci~

50ci::I1.

S lo - EKcetua_sc d3 dataçl;o orç'!lmenUril!l esp~d~

fJca os ctéd1t05 resultantes de r;:ondenllrflJo jud1chl incidentes sobre

prl'!stl'lç~S b!'!nefic1!Ji5 cuja 8 seilterça s!'!rá liquIdada ccrn ~sito

.9 dJsDcsiç.~D do Juizo em QUe tramita" feJto.

S 2Q - Nl!Ic etenr:lido o PIlÇ!'JIl".f:'nto no 'JHIZC d>1 lei,

11. requerimento d, credor, poderá o juiz ou o Tribunal dOlterminar o se

Q:Jestro de qJllnUn necl'!sMI"ie Qu~nto baste para .:;I sAtjsfeçllc inte:

gral do julgi3do.

Art. 2J8 - Os' recursos interpostos pela Previd!n

ela Soc1l'l1 em RI'O~e5SOS q-Je envolvam pre$t8r;O~S be'1E!f1ci8is seno re:

t 4't - A lsençlJo poder~ ser d~clarlJd'l Insubslste!!

te, Co;1\ efeito retto~tivo, cu revClg3.d"l. S~ cQl'l'l:lrOI/::ldól em processó re

gulaI' C?Jt:l a entidaC!e n!la s~tlsfez pu de1ll:ou de satisfllzer ~!lIQJerdl5

req.Jisitos deste "'tUgo, sem prl!l!juízo dólS dem'lis p~nlJlid3des caô!vels.

Art. 232 - Em c.)so ~ el(tin.;~o de proCt!:950S tra

Mlhistas aI!! QJl31Q.Jer natureza. ino::lusive ~ t:lecorrrcnte de 3c:)rOO, de

QJe result"lI" paQi3/Tl'e:1to je \ienclm~.ltos. r:;.run~r~ção. sd:itlo e outros
Qarh:Js habituais do tr:o.b'ühadJ[, o recolhime,"lto d8S cont:ib:JiÇIkS dl!:

'IidlJs 1t Prelo'idêncll! !lerá cfetu~Clil "in c;nUnenti".

f 10 .- Tanbém rep~reutir4 p~r<lnte -'J Prev!d!nch
soc:l~l 0$ ter:ros !::h dec:i~i\, judidd tr;j,b'1lhi!lot~ q"Je ir,r,li~l:l'em re_

cortlecimento de teft'PO óe serviço.

S 12 .. A ~toridilde judlci~ri~ velar<i p~lo f1~1

cu.~rlrnento do cisp':lsto neste :lrUgJ.

I 2D - o disposto neste artigo n~ se llol1cl no
CASO de e::dM~ncia De débitos n!fo \lene.idos. ou cuj" exiqiblUdade te~

n'14 sidO sv~n::Q por Q,.J:)lquct /l"i)tJvo leg"L •

Art. 229 - A I:Il"Prl!slJ QJI! de1x:,r de lnsct'c\ler

~us emprrglX:kJs n-! PrellJdêI"lcJ.JJ SocieI ser4 .qplIc"di ~l t", de 10 • 100-.
Art. 2Xl ~ Est:lbelecenda Q Poder Execut1\1Q I:r1-

t~dcs plltlJ Jt dispensa de C:JIlstltulçna ou el(ig~-.ch de cr~dlto cujo

v'ilor se]:) inferior :IO custo adrnlnhtrlltivo para li fozendl1 fi..'\Ciomll

.1c<l/lÇ<lf1l, t~ém. os créditos previdenc14rlos.

Art. 231 • FiClJ IsentO! de conttlbuiç.!;o de ~t:.e.

Q<loor j:.1'UlJ õ) P(e\ll~h Social lj entldGde ceneflclente de lJssistên.

clll sochl Que atendq l!IIOS segulntrs requisitos:
I - possuir tHulo df! recoll"Jim.ento do [j;:'/etno re.

der"l Cc:m:J de utilldqde pÜ)lic~ O'.J tê-lo [eQJerlda m dl1tll d:J pedido

d!'! Isenç::Jo-.

II - n30 perceberem s~s diretores, sócios ou 1r

~s. retl'l..lller"lçlJo 13 ~l1!~er titulo, v~:;JdlJ, p/na os efclto~ deste I!

~lg::J, "J rel~r;l}o er'J,)regat!ci;;. del~s com 11 entldólde.

lU .. d/'!$tiMr li tot~lld<lde d::j SU::l receita ao aten
dImento perl'Mnente. grlJtuito e indIscriminado de SU~5 finalld3oos; e

IV - ter receihs exclusivamente PIovenientes de

dO:Jçl'k!s l! s1Jtlvm;õ~s.

f 19 • Entende~sc CO'110 beneficiente de asdst~n-

cia socl~l, entid3de, Sen\ fins lucrativos, Q"..Ie apllcpJe 11 total1dnde

de SU<l rec:e1t:;l etl atividade ::ie benem~rfflCi::l SOCilll.

S 20 - A entidi'loo beneficicnte De 'lssistêrel:r. so_

ci~l deve req.Jerer. ~ Previdt!nch Soclal, Oi lsenç~o de qJe trata este

artigo, tt:lndo o dirt'ito ti ~la no tnês seguinte ao d::l data c1"3 decisl1o.

f 3Q - A lsenç:,!o de que trata este Ilrtig) s6 pode

ré ser c()('"(:edld::l ~ entidAde reQJerenle, n:to se estende:'"ldô a OJtr:];

Q'.Je tenh'lm personalidJlde jlJrídic3 pr6p;i.a. ~smo liçad3s direta ou i,!!
diretamente ~ requerente. .
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No ~flto eIl'I QUe se lnlci-1 a lIotaçll:,;, do "''''JVO l!ltJ

no 00 8enr.f!clos e Custl:!10 M Prevido!nch Sochl turn'lll1O$ 41 !n!c!;")u_

va de diY..,lg.,t' 'JTl3 proposf.a integral sobre este tema, pois entf!J1t1~

l\'lQS t:;ue sem elõl, flcac1'amo!; ;~ém [Ja confiançA q.~ os traboltt~~

res e po~o deposi ttlrilm nos partidos da f~E OOASIL Pcr'\IJIrt\. -

N'1 el:bor::l~:'lo deste tr'3blilhc q~l'.! t!!~e a coordeM_

çoo d:, :lI%essoria elO PT. "Itr"lw~s d3S >ldvog:Joos José P!nt" d!l Io'Ot3 Fi

lh:l e Pljulo Rlc:Jrdo BrJcklMM tU! Ol1\1eir-i, ccntribuIc"m de ~Ú;

"valIosLs<>ima 3lq.Jlls dos m.11ore~ e",cecial1st:ls dO 0",15 M -ire'J d,l

Prl!:vidl!ncilJ Social. entre lld'o'og>1dos, econcrnbtas e swcí61ogos. QUe

de /To'!nein dewrendld:l e sal1d4ri&J errpre~Shr'll1l 05 seus conhecir.oenlos

t experihochs e:n benef!c::io dos tr~i:I''I1Mdores br;lsileíros. ti. estil!s

O::ll~nd:rr-es ~n1 festBlro5 os I1(lSSOS IMls ~lnceros nçr<ldeclmcnto:..

COf!lPravação do el(ercicio d3 ativldJdc rural MS ültlmas 3 (três) AIiOS

i'lnteriore!> 3J requerimeito dJ b'!n~ficio.

Parágrafo mico _ 05 tra::alh~x.teS rurais errpreQ!

dos I enquadradas na!. .... líneas "a". "b" e "c" dO artigo 9;, enquanto

não curnprido O pertodo de carência PtCVi5tO n~:;ta Lei, farã:J ju!> AOS

ben~f idos do PRrnLRA'...

Art. 251 _ O Pojer Exe~utivo expedirâ regJ18"T1el1to

desta lei no prazo dc W (se:;:;C:"lta) dia~.

Art. 252 - Esta Lei e'1tra ell vigor na d1Jta de SUtl

outlicaçllo.
Art. 253 _ RC'Iogal'l-sc li:; dis~osiçD!l:S contr!

rio.

ilPRESENTAÇI'lD
" '" ,., "- " " == '" " " " "

A mENTE ffiASIL PC.PU..AR. atr<3vés doS p1'lrl'Hr~ntares

a~ P3Ttido dos Tr.:lb51h3do!es. do P~rtidD COO'IJnist:> do Br13sil e do

P"lrtLljc Soci~list"J, arl'jsileira, r,preS~l'\t~ À r.~flI'.Ir;. dos. Oep'.Jtados e lj

socled'ilde o seu projeto rel:ltivo aoz riO )5 plll!"lLlS De benefIcio e CU!

teio d~ Previdénci::l 5cci131.

Opt:;m.J5 pl:'J::l el'lbor'3ç'Jo de \.If'~ propost::l glObal por

que entelldetn::J5 Q.!e :l relevii:-.cia do 3~swntQ exige ~'3 pD5iç~o :abran:

gel"lte. onde todos os 'ispectos sej"JlT. cansiderMos.

No eler.c::o d"J propost:; versando sobre esta mnérla.

? Frente Brasil Popular p:'ocur~ se sitW'lr .;l p:3Ttir dos.interesses

que representa, form.;lando l..fTl urtit::ulado de prOP05iç1:l~s pl)r;;'t o con_

junto [fQS 5rlgurMos dI'! Previ~nd8 50chl. onde as rei ...indiC!lçO~s

dos setores l1g~doz ao!; trabalhadorl:'s, 0posl:'nllldos, pelôsionb.tas ~

demais benerlciários. encontram tr~tamento adequado € envolvem ores

tabelecimento ele 1,tT', novo shtema. g~rantIdor dos direitos relativo',;

~ Pre'liOêrc:i3 Scdal.

O projeto dIspondo sctJre o rovo pIN"JO Ô'! ~r~cJ.o

• O1stelo d4 F3r~~lc~flCh Sochl qJe • rr~ttr &a$U Pq;IJlar orer~lõ:e

, d1~U$$~ em " !'iocled~d! esU edHJc'loo run slst~ lJe bel"\!;!rIc:i:J~

õlbt'~te. l)Je' lJ,>r~te 4 M515tb"lct' e .. prev1fJ!nclD de todos 05 se

~r..m5, .llcf!tç~_5l!: P~I" 1~so 1'I.I!l J)lOlno d·~ custeie 0lJe' proPorcl~

ne O~ recur~os N'ces'S~rio'S '1 $.1t1sf"lç!lo d,15 dE'~~slJ!Ô COllI ~$tes tenc:

I"!Cl0S.~~ neste p;trticu10t' prüpO'nos. er,tre outr~s ItJetHi:las, a
re!:gl!te d'1 dfvld::t dQ lTIHlo p"u COtll D Prl!! ... ldêr'Jch, Sochl.

A vI~ll1dlJde do pla;o de· bcnefIr:lo!> e c:.J5teio d;j

Prevldo!nc14 Soe!!l est:;S ~ e'dglr \ftll fl.SC~UHÇ!;O ef1ciente e Tlgor,2

sa. ~!roo 0:\ Iespons~"els pelo~ crimes eomet1oos, d:J{ ~ e!ll)eCial

aterç.'Jo ae5U P'irte ao proJl:to, CJJe g'Jl"h/! r:lest::;l~e com I) lntrociJ;;.to

de tr;1Mlha~res, enpJ.e.gWor~s e -1pDSlYlt"ldos N gest!}o dos órQ.ld:os da

Seg.,r1d'lde Soc1-'ri4

O ;)Cldente de tnbalho 1flerecw t.m cuidadoso e~tu

da, or'Ide procur:ll1'Jjs estabelecer i,OVOS critérios de prevenç1;o. rell:bi·

ll.t:l1;1I0 e lnclenlz.1l;M dO se9Jt<ldo. O Mini.!ltf!rlo Público. Cl)':l ~ m!;s:!I

pr~st3. ~J:4 rl"pCesent3C os interesses do i3cidcnt'::lOO .(Itr:Jv'S de

II\Cconi~s proccs~.!li!l próprIos. dl'!r~ndo os intl!!r~s!!ies do 4Ciden~

t"ldo.

ren'lOs conscil!ncia de que rresrro CCtfl todo o zelo em~

preerdidJ. o nosso projeto :!presl!!!'1t.;ll l"let.rl&Js. 1lI:lit:Jçõl'.!5 Ou irrprecl·

sOes. por isso m::=sll'Q o deb'Jte em torno deSSJ35 prooost:a" oue :,presen~

tM'OS orooicl;;lr,lj o "Iperfelço1iflleflto do projeto. torn~rldo posslvel im~

plementl1rmo-s mste (:l:llís U'M PreviQênela Saei~l rl!!'llfl'ente erIt:-"l..

01'. Rüul Por~~novlJ

Or. Anibal F'ernano1es

Dr"J. Drtrélh Conn

Drll. ldl(~~!; HenrIQ.Je

Or. Josl.·C8rlos l--Ul ~.1fa'-les

Oro W:.ll}"\ec e.11e:n

OU. M.)rll1r'(j~ Fer"9l1des

Cu. QO~l1 M1trques

Dr. Walter 81rm:::hlnl

LEGISI:-ACAO 'CITADA, 'ANEXADA PELA COORDI:NAÇAo
DAS 'COMISSOES PERHANENTE~

~!!~~..... .. .. ~ ~ ~ ..

DA DEFESA DO ESTADO E
DAS IIUIMQIÇOEs DUIOCRATJC\S

.~~ , ~~~ ~~~ .. ~ ~ ~ ~ .
M. 10. O ""'IÇO millUlr o obrlQOlono llO5 lermos da Ie•.

.... ~~.~ ~ ~ ~ ..
Cop/cuIo rv

00 SISTEMA PIrW'ICElRO l'IACIOlW.

JlIL 112. OIiltomPINnceIroIllOoMl._cIe_a _ o cIeoerwoMtnooto 0QUilibrPd0 cio _ o • _

:::..~~ rogoMcIo em Iol C<lfIl!lIe-

<:l, ~ ~ , "" -.~.,

.. ~ . ~ - ~ .

UI N.· ....5f1 - DE 1& DE D;:c:Z.tMB~G DE. lKoí (3)

DISPOE SOBRE O COHDOM!HIO EM EDIFlCAÇOES r: AS
INCOIlPORAÇ'OESIMOBiUÀRIAS.

0_... l\& 1l<p6btiea:
FIlÇO Nlwr~ o CCJO&ftUO NacioeaI do::ertUi e eu t.Mcioc., .. 1t'j1Uir.i'- ltli-:

'I1TVLOI _ DOCONDOMIHIO

CAPITULO I - DO ~IImO

Art. 1.- - As Idific~ ou coajUDIOf ~ ediflCAÇÕC". ~ UIn 6u maU. pui.
.mlol. ~uvJdoI Iob • lonDI • uniclldn iIo1&.du Clltn: ai. btin.;dO!, I rin.
,"*DtilliJ ou ato.midebCiaU. podrrlo Sf:T al~nadc:to. Do todo ou em partt. cbjeti·
ftmeDkCUllÍol!cta••ecvmtituiri,cad& .Ridadc. pt'O;:'rieda.tk AUt&noma sll}:ila1s
smil..l((.a~tILei.a l.- - c.....id&6r lUA~ por dnip&çlo npttW, BUtn!ria llU..~~.~='::~!~~~~':~~'~el, uma 'raçlo idtll do
1en'raO t CIliIu COIDMM. ezpr=a lCb Ioraa lItc:imaJ (lU ordinlria.
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I 1.- - o ditr:ltoA xu-rcb &e ytinllo5 a.. I".~mou locaIS. j,-t.odnuCl.dos.
...~ ou coojUDto dr Nlr~t.n teri tn~cSo ClOmO ob)110 de ~~nldAdc
culusnl. tQlTl muk ... d", mrnc&:s. que AO mnrno lC~m ImpM.IU por il'lllrv·
JXfttOl aml,.rulli .dtqIJ.dol. r lWri "lhcul.da " unlda&e hablt";"l-OI\al • qU(
eot'J"tSpondrr. ~ alio de IIle~ In .'nlwfd. 'raçJo fdul apedlJea de It'l"reno

I i.· - O .unho. que' traUI o' a,·.\t' arnco prodc1i Nr trandnido a
..tTD~ina.iDórpcr.6tTI-.nv doa~ .. _-..dAM • IItIoI: IlOM'ftPOhder,
wdadt. -.. tr....ufDd. • ".... ",lranM.i ao~kt.

t :t." - ,...." wdiclot .... r••!'m.•• ".... wrlin "'lt&"j,d"~. rr~·õc. kk.l. 4C'
trn't1M'Jo flPtclhlo'.». C."

~o'ldc:o-b"''').
An. J.• - O Im'mo em q..e • IITu,,"llI • e<tif1caç-&o 0IlI coniunto • fdlfi·

pÇ&n ~~ íMUl.a.çt.cs, bem ContO li tu~ets'''\''I'"ÓnClk'r".... G trio.... "''tas.
lallt'rNl clt ftatlla(lo.• rvdo o aW' IIYl lisTa • ~~Utf *Pt:n6bcia • Illb
_ 11m" propriel1riOl ou tiNWa. d.1t~ho' ~\ltsiçlo6t llAWIa& 051 oa.t~nlU.

eons.titvlrlo C'Ondomth~& todol. ~ ltTIo i~iCttift'Í1 1St djyb.&o. eu ...1Jen.atio
,"taefde • raptrti.... \lNdadt. Snlo. tlrnWm. b,:ulC'9lhotil eX .tilUaçlo oel.'
•• por .,uqucr ~jt'oO (..,rUo),

'An. 4," - A Ibcr\al;lo de nda unKlIM. I tranthrbcia cic dirt:itO' perti.
Mim'" III'Ikiçlo. I C'OCStltv.. ao ~ din:1OIl ft.I..b flC:9fC ela indepmdtrlo tQ
cootntimeato doos C'O'!'HS6mlbOl ,..nHo)

I'.adçafo IÍlD.lco - O .adquirtnlt de UlU .ltidadt luporute ptb dlbitol de.
...alle". em ttlaçlo ao condomEnio. inchnhT multu.

An. 5.- - Otondomlniopor mtat.lodtplf"t6e.lOI.lhol.t" IeIOS du uf'lldadts
iIda4u. ftIUIar·It·' pdo di~lono Côd110 Cr.il.·bO ql.R IM for aplidftl.

/ut. 6.- - Sem p~jufzo do dl'P'"'lo 1totl11 Lei. tee'ULar..·' 9Cl!-l d1s\'OlÍ(ila* di~ilo comum tondomlnkl por quota idal de nabo dt: 'una ~.soa 1Ob~ I IlIJe1,mt

~."t&oma<
Art. 1.- - O C'0060mlnio por _n.idadn.u~mu Inllh\lir_.e_' por .'0 I:ftt~

I'ho& eu 'poI' 1C11&mtnto. com hucriçlo obri,atbria. no Rerts.tro de Irn6Yelt" ckle
e-staftdD: I indiridualitloÇlo & Cid. unida.6e. $lJa i&nlifKaçlo r dÍJ.cTÍJnin-.çlo.
Itnn torno a Inçlo idral sobtt' Q kTTeoo e panes C'Omuns., Itrlbulda • Clda .nidade.
6IpeMaft60..It a cleKrir;lo inleml d.I .nidade..

An. 1.- - t,Iu&fldo. em temno oluk flJo bOltm' ediflCaçt.o. o proprie1lrio. o
f'"lCIlkatt C'OftIprador. D n;uionino deste ou o Jl"I"Omittn1t C'«ÜOn.6rio lObn de
*-lar eriIU ....h «uma edíf)C'8lÇ'Jb. obXt'raT-ae-·j â:mWm (l ..piate;

tJ ali rdaçao ls uftidadcs aUlônomas que se ccnstJh.\tre1Il em easu Itrrul W
eaobradadu. Kr' di~riminada • pane do k:mftO «up.ó.a p:JoI tdifir:açlo r

'II!IIWIn aqucll ~tv.a1lMnternttTld.a roma 6e ut.ilI%açIo .duri..a *ss.u cuu..
(lI)mO jardim r q'\làlu1. bnD usim a frac;1o iduJ do toda do trm:Da I: de panc:~

Jem'J_m.. qJte: COfTt1;portdni is unW1acks:
b) nl ttb(lo b l,lnidadn lut6nomu~mnfÚtufrem~ de dois ou .ws

PUi:tnc:DtD5. ser" discriminada a .panr do 1iIm"r:no «:alp&dA. pela nfi:fka.;lo, aqueb
.-r ~tuWne:nte Ior resenada COI'nO de utüir.-;lo ndusiT.... eotnspondeDtt As
.aid.ldes. do rdiFicio. t: ainda .. luçIo i&aI do IOdo do tl!fftnO r de plr'W:'S comum..
llIfIW~ri I ea~a uma de unidadb;

c) w:rIo disttirninad.. &lo p.anes -do lotai da kTrtno qut pode:rao ., utiliuda.!
em comum ~lo1 ti1ula11:1 de: dircit(' IObn:! I:'l' 'áf'Íc$~ ÓIe' unidldes auttmom.~:

4} "rio di:JaimiMd,1S .u .Ireü ql,le Iit eo::lrituJnm em pa.,a&pm l:1mlum plrl
ti riu públkas (lU para '$ \lnidldes entrt si. (J;..)

CAPÍTlJLO U - DA coNValÇÃO DE CONDOM1NIO

Art. 9.- - Ú'lf'T'C'P"riet1nas.p""mitentelt"OO'lpradom.ceuioniriof.ou promi.
Ia_ t'ISIioairic4 601 dittllM pcrtibttl1eS " aq\,lWçlo 61: unidade!; au,euotnaS. l11J

edifKaÇ6el • lerem roustru.rdaJ, m1 coostruçlo ou: jJ COfts!ruld&1. t!aborarto. por
tserilo•• Conver.çt,o de ~rjominio, e .dnniP. tamM:m. ~ rontralo ou. por
·ddibcnç&o em anrmblf:i&. aprovar o RellflXtlto lattt'l)O 4a ettifM*j1o t'JIIJ COUJlInto
lIc<\l..._.
· I 1,- - 'fu-sc-lo reJhtto da CDfll'I:QÇlo DO Reptro de I'ftIÓ'r'riS bem corno &

.wrbr.-Jo dI.t lUU nfttuma1~. .
, 1.. - Coa1ide...·sc apron4l. e obricat6ria pata os~ *= 1I!li.

4adt-s ,rofaltrlUrt c-ornpradOftl.~ f promitttlte'S C'ttl)ooÍJ'iO'i. atul" r:
·f.t\I~. como pau «fU11qtar ocupah1e.• CarrrtN;:1o q~ reúna IS assinatura de.
'lIIlolms ... dJm,.. "'" ........._ 00 ..wow. 113 du ln<Oes >lWs _
,tomflOrth o condoml.Uo.
, I 3.- - Altm de outm.~ Iprot'adu pdol ioln'tUadol. a~lo'-" .......,

a) .. ditaitn.inaçloo du partrs dep~ fteiusiTa. • u clt coa.domJnio
...._if~<lu clilena........' •

ti) o destino d.u difcn:ntes f4J1tI;
c) o snodo de usar u ('(J[us e ta"riçw 1:'DmlJDS;

~~~~~I='':t~~1nribttiçaa doi~ JMIr& ti

cJ o lIIOdo doe l::'$CCJlbtr o Ifndico f o Cometho ConsuJttro:
I) as IItn'b>viçOl::s do ~ndico. aW:m du kpis;
" a defittrirr;1lO }!l DoIturt::r.l IVAtuita oa remunenda Ó': $U.U futIÇta;
ll) o modo e o pnuo .,. cocYQCaçI.o W aultmb)Ou ttTaiI cb~
i) o f'ICII"Pt par& 011 diYerwJI tipos de~:
j) .,..,..<Io~pua cootOtuiçlo de Iul'do <lo ........Q"_•• .--.ponu"'-"'.........., .

11rK1u~=:aro::: ~:,.,ua I açrGnIÇIo do Rt1immtu IIl'" quaa6o.

I , .... - l'locatQde ~11:)de~.qn. men 0*11. 8.-, a

I~~ • C'O'lIlbal~ fturS. Clt dimte. r as nb!;"r:.:t Óf' propried&d.e CIIb'8 OI
cood&m_da_._·~._.."""1<rlonnu p<!G '1'_" '""'"'"
'~~.~~1.1~=~~~ Utdific&du.(4}

, - aherv. fonNUtI:nlI da faclwh:
n - tkt:wu e ....... ~ Qq~ e:ntTUS c...~ .. ftJtIS

tImnu ilbJ~~ W) coe":...&' eãb;i\7.
.. 11I - tLl~.~l ••~I.o~~~lIopdodlo.CN..._1a
:t..'"':'...:-..,~ ..._.__.lo.l_ .... _

IY-~O~M:""'~

I 1.- - O"'n~ ~ ....)lito ao pa..p.mnto da mutla ~u. n.a
COIn~nçM G\I 00 ~j\llame,nD do condonllnlo. tlém de lItt compelido. dafUtl,. •
obta ou lktet-t.t (I. pritic. do ato. c:abcndo> IIQ s5oilioo. COIn autorluçlo judicial.
II\Indar ciC'Smaftthi·la•• anota do transrm-. IIC nte nlo a dafiuT DO pruo que
h ror atipulaoo. •

I 1.· - o proprif'tirio a<I titutAr ck dimto • a"luit;~ de UIlId.&I poderl
,..,. obra ca- (...,MIo) OQ lIIOdifIque lua f~•• obtiwr a aquM:tdad& da
"flallimidadc d~ C'«Id6minos. (5)

AI1. 11 - Pari deitot tt*utino.. CId. unilhde .ut&ftoma teri tnradacomo
pr6dio isoI&<kJ. C'MItribumdo o~rot1d_joo. dirdLmr.'ntr;. com as lmpottta.
da. trlatn.. lOa \mP'Mtoa t td_ l«Srnil. t'IltJ.dtll!.q 11 municip.... aa fonna 40t
ft1.~tivt4·,.. ft\r:rnentCl'l.

CAPITlJLO lU - DAS Dl!SPESAS 00 CONDOMIHIO
AIt. 11- Co<Io~..__ ............-........

IMBtIo 1tOI...- ,rni:rto& u C.-flDlõIo. lo .-ou-",", quilha «11I_ .. nldo.
I 1.a - Satto dispoIW;1o ma CODttirlo da COl&Y'tDt;IO•• fiurç.Io da~ ..

....lo conoopoodcri • /nçl<> ldooJ do ....... do <&do WlIdodo. .
t 2-' - Cu. IO"",,,,,,,,.,,....s., OI _lrIt"II ..-

IItI fi« 'lia n~d..... a et>bruça JIldIcW dai qlKttU .b'aJ4.jju. (6) .
• 3.' - O coedõm!no qu. aJo pqar a .... coat:rI2Wç1o 10 fl"UO ftu*I u

CDn\'t&\lo fica "IU;rito 110 juro IDOfõt.tmo~ 1'" 10 1I'Aa•• multa dt ali: XI" Il'>bra o
t:Sfhlto. IlII,1ot: Mti .hLaJiu.da... o ft.l:ipufu I Coaw.nçJo. coa a qJtk:aç1o doI..ddf
• CGmI:&o.~ kvutadol,.k» COlDábQ NeclcD&I de Ecoooaúa. IV~ da
... J'CI'" pcrlodo ipal ou IUpuior • _is mnq.

I .... _. AI oMaJ qu.t! ll'lteftua..rw:m • utNtu,. lftttp da odiFaçln Da

COftju.,odctdmeaçOft. ",ao setYÇoWC'lU••SWIo t.iw com DCOIK'UftO'*"~
de todo2: .. Propric1.l1'i.s~ tiruluet • dnlO • IIqrd!uçlQ .. loIai~ IIKdaal'ltt

Of'Çamnto prt-.io qJt'O"ado r1II l1..blba fI"l. pOOtndo meulllbir-. de IUI
tucuçlo D tiftdka... ovtra peuoI. cocn &pt'O"fllÇlo da &Uembl6.l..

• 5.· - A ru.ú:Dcia de qu.aJqatt condtJmiM a.oc MUI dinitna. .. CU) &IpaI
Wlr'i tolDO IICUI ,.,.. uoaeri·1o 6e IC\II ncarp..

CAI'ITULO IV - '00 SEGURO 00 1!lC0ro1O. DA Dl!MOUç.lO I DA
IIECOIlSTJl,UÇ.lO OIIUOATOIUA

·Att. li _ -._, lO -= da odl/IeoçIo ... do <copalo .. _.
ç6a, Mde CUO. di:scrimiuc1ameDte••br"an4c:ndo todas as ubidada ..u~ •
p.aI1CS comUM. coatrJ, lncfndio ou outro s:WI:tro que ea'illl dntnaiçla 10 todo....
,me. compt.l.tando-. o prtmio nu ón:pnu ()fdináriu do condomfnio.

ParlpIo_-O.......do_ In"-.m.-- obrlp__
ckatro dE 120 dias. cont.dos da dAta da. c:ona:uio do "h.bi~sc:".sob~I de ficar D
coadomlnlo nljeito I mull4 fMnul rquinlll'lltt I 1/12 do impotlO pI'f'diaI. C'Obritet
aealti..anxlltc pela UunkipaUdade. (1)Att. 14 - 1l.__ ._IOUI.....-..........__
" V&.I 94l1k1ÇlO. MUI eoa~ rw.clr·...1o .. .uta'lbltia ..,..aal. • deIh
nrIo ...,. ...~ .u .....sa da .,.., t ..tIIridI. por .,...".
rninimo de "Ot0l que ~mcl1tt1'Jl awta.de n:w.iI vma du~ do'~
krrtno:

• I.· - It<jritada. P"'POI" do _ _blllo. ..-.
para alt fim COI1TOCW, dec:iditi. ,.mnao,.,... cID dBda .......
IrrR'bO. e .pf'O''l'lrl. partilha do ..a.1or do II:llIto mm OI condõcni8Oll. tem~
elo que ttC'lbcr cada um pelo W'CUro fa.cult.ti,o ~ $7ol' _nidade.

• 1.· - A"""""................. oortlofu. ...-. obrioo_.•
r'!lnmo deltino. a mesma forma e.lema c • .-.enna cfupo6içlo tnkrl\l..

• 3.· - Ht.bip6laocloput,nlo""torior•• oWloriodopodat..........
C'ODtribuir plIta a ret'difK-~lo. <:&SO em Cf1X' maic.ri& poder! a6q\lim ai ".,...
diss.idcntn. 'II'le'dRnw a.lli*õlo judkial. feita nn ,i.torit.

An. '5 - N. llip64ex dt qw traia P' 3.- do art;p ....IIadfa.... " .....
poderio ter .djudicadas. p<Jf ~nll!nç•• LI fr:1clWl !dIt•• di miaon..

" 1.- - Comoc:ondiçlo para o nltrdcio da -.;10 D~lla MI'" Ir1Wo.~ a
inicial. • maklria okr'eeitrl c depo&iW". , dispa&ic1G do JUÚ'.ll. Q, iMpOrtbriu

..rbiU':ldu aa ristoria par~ ~v.aliaçlo. p1'enkc~ada a de e-cntu&1 dtampatador
~ I 2.- - Fei10 o ~ito de que tr:I.tI o pu"pro anlctior o Juiz., u.unu:
~te. ~r' Jutorizu & adju.die&Ç'lo l m.ioria. e a tnincrri&~ 1eorutar u
nport1ncias de'paútadat; o Ofrial de. RoeptrClli de hn6rreU. DelikS Cbo& la.ri
(Of"lsta, do rtptro qut'. adJudic=al:1o fDI ft'5:Ulta~h! da merl~ liminar. •

dal~·;.;:=:s=~~~~oawwt&do.d~.COaI."..•
I 04.- - Se nJo contestado. o Juiz. i:mediatamlt1:l~jul,ari. (Il pedido_
I 5.- - Se con.test;ado o pedu~n. _&uir' o PI'OC15SO o ri~D ordinirio
, 6.· - Se .. ~ntebÇa fiLu valor w~nor 110 da. .valiaçLo feita n-. ~toria o

~doInIDio CID nCll:UÇlo rmitlJid 1 tam.oria a rapw:tjYa dift:nDÇa, teraàd.I '.
JUros de mor.. l ratlodc ,,.. 1.(1 mk..~. o:hu dac:oactu1.Q de ft'tDtu&llimiaa.r
e-J pa,a'" o total «vido, com. 0$ juros da mora. a contar da cir..açao_ •

".- - Traruiladtcmjulpdo.letJ~a.trerriri.e1ade tlNlodefiDJiMpera
• maioria. Q'lZe d~eri rqistri·la r.o Rc:tisU'o de lmó<reil.

§ 8.- - A. m.aioria ~ri p&pr e cubrar da minoria. em~ •
senleJ)(a. rn::a~ fiscai$~ .. adjudict.;lo definitiva. cujn paptaeMo •
nt:U'SAT 11 nunona.

Art. 16 - Em cuo de sinistroQ"JoCdeib'U. me~ de doU fel'ÇOl da. cdífic:açIo
o dadkv ~fQmO"feri o recebimento do Itpro «: a RCoastroçlo ~ 'O' rep.arw W
partes dal'lIfir.d&'I.

do :t':i ~~ ;nI~d~~~~ eq~':~::i~~~:po~~~ 21; 1m'(~=
.:O~::~~~ t~~~:x.~O~~' I~:m~~~.ri~e:o~:~:ab~
~~~:~~~6' ~~~ ~::a~a c~~~rtb~c;) pela autoridade

, 1.- - A m~ria ~~ fia obri,ada • contrlbqlr pua as obrat.. llLU
auqura.... 1 m&..iorla o dUl'IlO de adquirir u partes dos dbs1dt:'D:tes me..

d1wie2~v~~~::a~e::~~~:~ :ç~=:"J~ ~::~s~~
=~:~u;,·t~~·~ ~ut.~~~M.~rc:~~~-:~
ftÚnimo ~ !'CIOS qlJC repruentnn 213 (dois lerçQa) du Uftid6dn~ •
rra,,&' Edna eotrtspoDdCnkS .. 10',. (oftrnt.a poI" cato) dO wnno e ......

:omunt• podnlo deddlr por Sua allrnaçlo tt1rl1, prf'Ct'\1tndo-et "" rtla,çll'
mlnorb na forma nlabt'lt'C"il1a ntt.rt U. e 1otU, rari,r.fO'l 1lkt1. Ld 41.)

• ~." - Of"ddld. por maioria I aJr~h.çlo cko priChl'J o· "alor Ib
t qUOla dOI t'Dn(1õmlnos 'l'eltcidol It:ril corrtsrofldtnlt: "o ~ Jft

1
uldn

no ~Inlmo, • ",aU.çlD ptrvllta no I 2." ou. a crUlr~o dtsJn r:~ t.
~~~a(!f'ltm irta prÓltíma nu .di.c~Tlle mm I "u',ml .rt~ tllíl ~ ro~~'

,.m. An. 18 - A de~rorríAçJp dr M,rJ.ta.ç&s 0'tI ,.",junto dr ttflrK~ a"r.n

ptop:~r::~~u~~~~~P:"ria~(~IUU dqw:n~d&J. lIIdeftb&ft~.OI

CA!'fTt1LO V - IITIUUçAo DA EDIFIOçAO OU DO rorWI<IU
DE EDlFlCAçOEs

CAMTlJLO VI - DA ADM1Nl.l71P.AÇilO 00 CONDONllllO

Al"i. n - Siri. akho.• tomu~ ..-w Cae'f'f:ftF;&o••m IIIt1dkti ..
ftlofttJornlnio, nljo INIndato ~ podrri n.:.dcf di :I aBOlI. pt1'1IItt~ • twlnr;a.o

I 1.- - Compete ao lÍadico.
a) ~t.ar ativa e peuMirmeata, ~ ~nao. Im ju.tm ou Jonr 6dr •

pnrlÍt"ar OI atai .. de"" ÓOIi.~ COIl'iU-' Ik'l& li.ndllH du alJ'toou~ ('()IIt..
rido par nta 1.1'I ou pda Com-e.;io;

"') t.~T • • dmj",utraçlo ink'mI da ifdáfle~1c011 do coftJUaro dr tdiflCa(àn..
IlOq_rapciu , ali n,iY.nda. ft'IOI'&Iidadrt tel"tallÇa. bnn ('QID(l aGll('J"W"içt.- quor
inleft\um ., tcdol OI In()t&dora;

d praticar ... aa qu. Ihrt atribt.ltrtl!llr ai lril., 11 COfl;YCnçlo If a R~_to1.-
d) iJnPl)r SI NU)W ftla~_idllf _ ...... Cotlyrll(ao 0tJ ao flqUnnrlio

Interna;
.) cvlllpn-.r....~aCoe~lJ,o.oLPml:llIoI••I'1r.). ""' ea.o n-

wtv. fun nec:'\lW U dlfjbe~ dauae~
f) prMUr cotrW A...mbiba doi fflI'!d&I"lli1lOli

a lU "':lnleor 1!.\13rd:uJ:! dULlllt(' U I'H'.lI0 clt ('11'\<.:0 aml'''. f:\;Uõi ~"'~nlu;J1 nl:t.r:...
\\I1I."k" lIC'rdn.l\"HU <:0"1.1'11I1. 1I~:1 a (JUCIlMl:õtlll.,:iín r~I.. IIV.l ~O_ t:untlofll'nm CK" 1

• 1.· - As funções adnunistrativAS~m k'r ~Ioeladu.pet.1õ:'4.1 dl' C'oofian.
(lêltlladico. et:tt: I NI inmrl l'rJ:ponsabilldiidrt. l'hedianlf:- apfV'1'~la da USl:mblll&
11"-' doi rontt&m:bcc..



10no Sexta-feira 29 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Setembro de 1989 -

• J.- - A CeMn'mçJo pode" ntipulat que"dol atOl do .lnd.iC't' caiba recuno
,.,. • ,sM'mbVia. tom'oc.d. prhl inreress.do.

t 4.- - Ao slbdico. ~ podltrl .-r eoadl!om.mo ou fl'"ICII fI:Jica ou jlJ,ndia
f'l1,nh. ao C'Oft60mIJlio. seri fn.et.a • ~munCT...lo ~Ia ~m. ~mbléia que o
etewrr, "'''0''' Con'O'f'1llÇlo dispuM" diferf'1'ltC'mente.

li 5.- - Os.lndico~ert""cSestituldo, Jlela 'orm'l: sob as eond~ pre.-il:·
til lU COIIWnçlo. 01.1. bO silEncIO data. pelo mto dr dou terÇO' doi rondMn1hOf"
ptes.enln. em .~~mbtéíl Jf:rll l:sph:i..lmcnlC' convoc.da.S'.· - Ao Canvel\(lo poder.l prnu. t:)eic'lo de: suMlnr1icO$. dtfimnOO·lhn
..lrihutçõr\C' hundo·lho o m"nd.lo. que 010 podu" f'Xt'ede, de 2 Inos. JX'rmlllda I
ftC'k'I(')o.

An. 23 _ Strj eleilo. nl forma pre'ls1. n. Con"ençSo, um ('on~lho Consul
tno. C'OMtituido de Im condômUto\. com ma.nda1m. que Dlo poderio uc:eÓt'r de 2
aMl pt:rmllld.l a rttlekJO

Pari,r.l'o ÚQK:O - FunClúnar.í o Con~lho como óqi;)O l-'On~ulll\0 d( úndlco.
rara assessori·W na soll,llôlo dOli problemas que dl"ft' respeito 1(.' c<Jndominio.
podtndo a (t.n..-tnçJ("+ cWlinu su~~ .ôlItribulÇiX) especifICali

CAPITULO VII - DA ASSEMlILJ;IA CERAl

Art. 2.. - H....m. anu&1m~te, Um.II as.-:mbtéll ten.I ordIdria de-l cond.;
minpa. ton1'ocada pelo Jitl(llro n. forma. pre'l'llt& aa CootcnçlfJ. 11 q,ud Cuttlpe«.,

aW1li da dem.is rnaténas D'lK'riw Da ordem do d.i.&••pron, por mWN do:x prnco
r.I. as ftrtlu pUII lU dts~dt conciomin-'o, c:ompl'lJf:od.mdo lJ de corn.er.... l(lo da
ediflcaçlo ou cOPJunto de CdlrK'"II;;Õl:S, manu\cnçlo de seus u-rvtços e CU:'tt'IJlI~~

, 1,- - AI Óf:eu.õt:s da UKm~b.. , tomadou. tm ead.A euo, pelo i'''''orIf'''
que- a Corl"cnçlo '11"1. obnlam ItIdos os condómmO'!o

§ 2.- - O sindlco nos 0110 dlU sub!.e'qúcnlt1o • as.Rmbléla ron-unicar" .01
ron~õmlRos o q~ 111'er Sido dt'bbenr.do. ind~liteono toc.tllC l'p~tslo o..... 'mt'tl
üria. o nr.\rio das despeas. e promovm a arm:ad~lo, TUdo n. l('Irm. que a
Canwençlo prt'Vir. I

I l,· - Nas a~mbléll' arrais, 05 YO'lOS wtl0 proporcionais li fra.;"ÕeS ldtais
do terreno e p.nn tomuns. pc rtrncl::nle:s a ,ad. ,ondônllno. sall(\' drspos.lÇlo diwe-ru
da ton't"tDÇIo.

An 25 - Rnsah-ado O disposlo no 13.° d" art. n. podrd'harn a§um
bViu ~raise.tf'lOfdinirin. con"'OCldu pe:'o sindlCO OOJ. poo: condQmiJ:l,OI. q.~ n:p~

'lmtt:m um qu.&na, 110 mhlllnO. do condonúnio. aemprc que" l:tÍJ!rcm os tnll';f'U1ft
.,...is

Pará,rafc únM.-o - Sal't"O n:lipul.;Jo di"C"l'\-I di Conil'toçlo, nu ~.~ po<krl. ~r
l'KIdiht.da l::m ulf:mblfi. ,rral ettraordiniria, prlo 't"etC' mimmo de COft,J.~mln05

que I'qJrt'Somlem 2/) do lolar das traçlJn ide.is
An. 26 - (VnMo).
An. 27 - ~ a A\Rmb&!ia nJo M: reun;t para Uerttr qualq,u'=f dos pod~

que lhe comp!'tem. IS dias apbs o ~dido de ron'oc~lo, o Jua. der:idi.rá a rupcll0.
fM'diante" ft:qlltrimnl1o tIO'!I inte:rnsado1..

1tIVLOn - DAS IIfCOlU'OaAçOn

CAPITULO I - DISPOSIl;OES OEItAIS

Art. 28 - As dcofpotaçOn lInobLJiiria•• Im lodo o tmit6rio bCloaal. trrer
,.. .., pela prnrfll. Lei.

'.r"q,fo ÚaíC'CI - p.r. efeito dest. Ui. toftIieten·,.in~1oimoblhlrb
••,"~ uerdda COIro o i.nt\l.i\o clt 'toft\O'rt:t t ".tUar a 1:OM\NÇlo,· pan
.hl:ft.IÇ1o 10L1.1 cu parri&J. de IClifka.ç6n. ou toftjuftlO • edlftca.;OO compost.' dr
ullidad.t .Ule.o.u (V.,_). t'>

An. 29 - CaJidcnr·"~.~ lI&k.a ai jwidicl. ~ft'"
ou .ao. q..., Ulbon .10 tIt-tuaado acoutrv.çlo,~ eu .dw • ftlJda di
fraç6el kkaiJ dlllr:n'tao objftiY'" •~ dE t&h fn;- • uD.ldAda .ut8ao-
",ai. (V.....) _ tdific~ eoaIlruI........ eoutnaç~ lJOb rcirar
toIl6oml..t .. que lMfIDI"a__i )fI"t:lIpDItu..,.ehtb~. \aJa~
coordua.so • In""1.-'I~"'"~.., eoa1~ o
CUIl.peb.tIllfttII••ca1OP.....D."...........,~cluobJ"&lC'OelC'luJdu.

Pariftafo lÍaico - Pn tilW·•• 9iDaIIaç.lo.b'tr: lo alkD.lrÇl.o lu ftt,çe.. do
letftno l:: o nt'bc;1O '* comtlyÇlo, se, ~ lU tObll.ta4a • Il'Cnd•• ou promnp di"
YC'rJdl ou clt: c:atlo das Inç( '., dit: lermo• .iA Iloum lido ap1'0",6o t estin:r e.
..ip. c.J pefu:lc't dr .provaç&o l'e autoridade a.dministrati,.. CI rnptCu"o projeto l:k
't'Ofl.S\ruçloe. ItSponlkndo o .13.. N.a1t como ifloCofJ'Oradof.

di~i::·-"~iliti~::~=n~:.~:.u~:'li:~·~::~
con'lltuiçJoCII1 c:ofIdoaúllio. wa,pne q\M' iaJci.llft'U1 U abellol('6es ..ta da CDOdUdo
.... ob....

A.rt.JI-A l ~ .........................
CII'*Io 80 ,..,..,...-:11 _ _ .• _1 ---.•• -....__
~""1CC'ftIiGMrio cc. dblkt lir.fep U1. oU;

.. ""...fo.n.....•n~'.• II·U·J.!•• 3.m." JI _ •
I'MI•• Dtc ItI •.• ...111•• IO.Jo olnt.I946)__.'-'("•.'
4.11'... Z7·UJl.

• I.' - H. c_ .. 11_ ••• loccqaracIor ... 10_...... _rio-
"rio .. .".....• ...- eoepr _iOIIAN .... ClII • "........-..._lo 100 ,4bliet. _ lO foco -ao
np.... __ UI •• 1:r&-=r'I'I'1.~ .. I • • ut.15.,.,. .-dwlr~
IM n~ót'l(" I«'f'ldt'"'n , alienao;lo da' Jraçl'b lÓeallo de IC,,",,"g, rn&J M' ""tI'"
pc\)O,llrnt:ftlC' pe~ 110\ qUI: prllll."lr na Ilualidillik dt: IhcOfllonluior

li 2.- - Nenhumõl lrk'orponçlo podtrl ;.c, p,oposll t 't't'.ub. ... I wuiw:&("
UprnNI do i~orporadcr.dnmdo t.MW-Jn ..» ftOfbC permaMCW iadiçado, OMI.'
,,,menle no 1oc:~1 d. coo'll'\I(lo .

J )'" - Toda to iju"klucr ~rporac:lo. uIlScpen6tnlt:rnr:nlr da form. pa- lt'M
'Ir}a ronillluida. ler. um ou m.u. Incorpon.dotes lohduumentC' rnpQQJJ'lTl1...mda
4ue em faM subordlnadJ a periodo 6r c&rfnda. relendo no an. ,)li.

CAPITULO 1/ - DAS OIIUGAÇOEs E DIREITOS AO IIfCORPORAOOIl

An 32 - O iftC'Ofl'Ofl.dof 'SOmeftte pockd neaociar Iob~ .nidadn aut~G
m'~ apbs leT arqui..ado. no ,"."brio compelt:n'tf: de Rl'plro .. Imbrril. OIleJUlnln
documrnl05' ~

a) ti~ul0 de propriedade de Itm:ftO. ou de promeua. innotbrlc irrdr.l....et.
dr compra c "Cnda ou d&cenJo de direitos ou lIk prnnula do qual Conste dAusula de
iminAo na poue do imml, alo ....j. nlipul~ rmPC'diri.-u de sua .naçlo nn
fr.cões idc:ail e inclua COfIstftllrnmto para deJMliçIo e c:oetI1'UÇlo. dr'ridameflllC
f'"tt/l\lraclo;

b) C'ffi~snel.ti....s dr impostai t..:kr... es\aduail c ••nicipaiJ•• proftf,IO

de lirulos de -coes d ...,ís c cnmmail C' de &cus ruis mafu.,.D1lt' 110 ÍIm6lICI. ....
ahenantu do ll::fftno e 10 iBcorporadar,

.:) hlSlórico dof, dlUb dr ,ropritdadt elo~••bt""'SO _ "filMa 10
.1001. acompanhado de C'C1'tidIo doi fC'IPIC'th'OI rqirtrol;

cf) pl'D~lo rko COIIstNç-lodrndamC'l'll1lt' apravaclo peiu autoridades compdmtrs.
r) cãleulo d.s tl'U.$ das edific:ac!':lft. dUcriminando, .lbt d.t. ,loba]. a elas

partes comUM. e Ílldicudo. ,.,. ca4a dpo de: .ftidalk. a ....,.etiY.~ de
~I'U "on~lt1,lida,

O l.~rudlCl ftCl""'& de dlbil0 pan com • Prewidhcu Saa.I. quaado o linalar
«Ir dlf~I"~ tohl"l:: o ttrT'mO foi respom4-e:1 pela afTtc.daç-1.o dai ~ljyu conin.
hUi\'l'c";

"I meMt'flal OC'scriti1'O da5 np:ci'''caçm da obrz pro;ebdJI. 1efl1n«'t modelo.
que \e' ~rere o inciso IV, do .I". 58. desta I..t:i:

!lI .'aliaçlo do tU510 ,Sobai da obra, arualiud. I da.. &> lLl"qUiramento.
citkul.ôlld. tk .cordo com & 80nna do incito 111. do ano S3 CCI'I'n b:o.se naJ t'US105

UnIlãrios 1"'etnldCllo no an. 54. dtscri.mitlUld&R.;ltAmWm.. CI C\II!.a ck C«I.1.Cruçlo de
nd. unidade. ck'ndamealt autr'r1ticada pelo proflS-1.ãonaJ nspoMhd per. obra:

I) discnmlnaclo das fraçüs HJeUs de: lcf1Yoo'com t1 unidade! aUIe.::om.c C1tn
~ ~I.u currepondf:t"1o

jI mmuta da tu tuhl Con'l'mçJo de ~ftd""m1n.~ qut' t1:J'eri .. ~flQÇlo ou D
ronJunlo doe el'Jlf!,caçlrs.;

Il ded.ra~.so(.'m que N'defiu .. parecla do pra;o clt qUoe trata O iar.&.o n. do
art. 39;

m) C't'rnd1o do In~trulht'llto pubHeo de mandaUl. referido ao I 1.- do art. 31;
n) dedaralO;l.o It'Zprasa em que se fue. ~ houftt. o pruo 6t carbcia (an. 34);
a) atestado dt M:!ol')tidadt: financeinl. lortl«ido por est.aM~!ltode cr6dito

qtJIr oprr~ no Pais h.i mas 6e c1DC'O anot
p) decl.ar&tlo. acompal'lha.d& ~ pLtntu eludd,t.ti.,~, .abre o aí:mm> di

~irulos Q~ .. IIr~m comporta e 011 &oQ~ desrin.dot j parda da1 IDf;$tnQI.

fi 1.- - " documcntaçlo rdtrida finte artico. após Q n.amc do 0fici&1 dit
RCJistro de Imb-ocis. serJi arquh'ad& em CU16rio. rurndo-sr o c::ompdrcte ftJistrn.

I 2.e - Os eontrl'~ de compra Ir .-enda. promeua dr nud&. C'tUIo •
promeua dt c~uio6t unidade. autônomo.~D também aYetblft'is. l'IUr'p'm do
~In,tro dr Que- naul este ar1Wo.

§ J.• - O nürntro do ~IlUro rdrtido no I 1.-. bem como a ildi:açlo do
<:arióno (.Vm~tenle. constan. ~~.tPti.lmmtt:.doi anllnciol:. iMftt'C'DO&, pub&c..
~~~~~!~~ou. definitimlli. rde~n-': 1 ~1oO.

I .... - OReptl'D de Imófcis cIaJi cmid.lo ou. fDnllllC."Ui...... o 1D6citar.
lo·cII'" 'oIDStluC&. hf:lio,r'tlC'. ~oI.... rnicrolilma,em ou OUtnl equiT&Jmtl!• .soa
~UmenlD1 npudic.ÓOI ame~.~ &LIltftlit'ari c:q,la aprantada prde. ...
Interrsud&.

, 15.· - AndefncI.dtetavsliscúournb.uh'oOllmptditinxdc.aJir-Mçlo.
nlo imPf:dtm Ottli~lro. q~M'ri trilo com as ilk-rld.. rTUAhu. rMl'lcioGaado-•••"
lodM Of !LxumrnIM. ntNlJdoc do ttantnJ... ~llStfncia ... nllnlsAo doi <h1lS:

.• 6.- - Os oricl*:l-' de RepJtro ~ Im60tek ttrlo 15 dlU pua a.prn::-DW'. poI
C'Krilo. loca1- ., uiaf!n;:,.s qu~ }utl~u.m ~n.u ao ~l"'~to.t'. 1Atmm.u
AS f't'feridu. el:il~ncl"', lerlo o prazo di: I~ dias p ..n 'OC'1I'l'Uf' C'leftid.lo ttlacioa.udo
.likw:ur'M'IHJÇlo aprne"u.da. t dl:fcl't'e1'. autenticadas. u ~..,.ndu nu d.~

::.~o~::~:.:~~~;::~;~~W:~rrc;:t:::~;l:"~,fll'
I 1.- - O OfiCIai de RCIlst.""'D:J clt liTtMlS. t~potld.. drilc CI1D1iU"lJl~•••

t:f,tu., CI arqul".mento 6t do.JCUrn.t"etaçAo C'OfIlran"tlj,efltl' 1 iri D8 drn' CU'ti<!&Q _
(V.tllllo) .••u~ a a!q,\U'-&mItI\o de~ c. ~~ttJt,,~.

I I.· - OOfkWdoRl"ris'tro"'lm6fttlquorDl.o~."""'~"

t~·I=t;1i~~~::~:::=~~~trII~~:
aptklwel por quin.rnlli ou traçA0 • qulnlt:aa de su~nçIo '" cad. .'"~

"pruOl. ,'b.,
I 9.' - O OI"Kial da ............ 1_ alo ........ pelo ...tI<lJo _

dor:vmenlCll que: Iht forem ~1..Ida1 para uqufyalM!l,b') .... obedi~ to!!

di'9O'IDUI allnu••,'.... it, dn?e' mp,~ qtle usínackll pdo pf'tlftaioa,al
~'t1"1 pc-l. obra.

• 10 - A. ,'tantu do ,hl;t40 apnl"tada tall.. ~ dnw aniIo> poór,ao .r
.pt'btn.lad....m .:6pia a"tenlicada)'do protluioDal rwsprocs.tft.1,.Ia~. IIol:OfftP"
wd.a • ç6pia da licença di ~Jtn..çlp.(9aJ

, t.1 - A't30d!rjuahock tW, ••dntfO.l~4\U.d&_mpICCa.nbne.
Jltrplro" lrn6'ttis da &x1Imen\IÇ1o completa prniata Ma. artleo. 1Rita. por r;tttI
etl'Aada pdo- OfJcio de TIrulct. e OOl"\uMa.... do tin:r e Cat16rio • 1Mln-t1l
.trq\IlI •~ f!:J ar.....-"aMftI1O' aPtrOo ... fora".... ,.. IKritlll••
ni,tnciu prntslü lY.:' ••••• COftIi<.brll·'" de ~ltO dirt:ilQ mmpltt.t& o rqtsU'fJ
prowi..,. (91)

112 - O~ptroPf'O"b6riopl"'I"IÍm_lantltriorl.UtoriuO~I
MJOCi..r as unl6adts da i~Ao, iDd)cando .. lua pub1icl(io o nünwro do
Rl::plro dt: lltuloc e DocuQloffttol meRIUe 1 R"!naIa doi dccul'nanOlIlO C.rt6rio
111 Im6orrcis. Jem pnj\lLw.1od&ria. da lU mpoaubilidade ptraDU o adquin:n1r: da
Uftidade , di obri,ftl;&O de IafiJfaur .. niafnciu pos~riormeDw formuladas pelo
Cartbrio. bem como dr c:omp~o ~trv drrmitiyo. (9&) •

• An. 3J - O tq:1SIto dAI iOC'OflX"C'lÇIo lC"ri I~. pelo p.t"I.t.O de I),) cliu. flnda
oq,u.aI. tt"~~. bcN"IT çDCCRÜz.&d<). oi~ Ib poótr' DtfOria.t
.Did&da dcpoir. de .atualiur a docutnerul(lo a qll'l • rd~ o utiao antcs-ior.
rndidaado o telistro por i,pal pruo. (10)

An. M - O~ r<>dtri Iiur. paro .......... 40 ÍDC<lO'pOn<".
JMUO dr artocil. dentro do- qutl [hr f Hnto 6etJJlir do emprwftdimm.t(',

I 1.- - A fiuçlo do pruo doe carfnde ..., feita. ~Ia dedançlo a q.....
.dft'C & doc:a li. cb In. n, onde te Caem &I ~iç6ts que auurriurt.a o incotpO
radar a dniJlir do crnprcrndil'lV!lto.

I 2...- - Em caro a1rum poderl o pruo de c:arfnci:a vllraptUU' o termo liuJ
• pr_ d.~•• &l no=sisa'O 11ft.....~. dei tM rp&.!idaç~

t 3." - Os do!:umeftltd pn1imiara dlt .ajum. lC bouTtt.~•
(llbriploriamenk. o pruo de aIf'N;ia, iDClsu:iI't para deifOl do .rI. -tS.

I •.- - A Õtsis1!oda da int"CrporaçIo uri dd-uaci.ada. por acrno. ao
JteptrD • ID6mI..• (VnuID).•. • CCI!":!IlIIIl6l:.ta. par Mt:rita•• cada UI ..
I'dquírmtu (lU c.andidatOll aquisiçlo. sob pena de tl'Sporr.1apilidade cirit e criminal
40 irrorp:ndor.

I S.- - Sm .~rbad.no rr-ptm da~ I daistftlda de q>Jt trl.ta. (I

puf.palo ettrior ~ui'l.~1C~m cart6rio o 1U~Yl) doc>.ur:t:tl'lO.
t 6.' .- O plUO de cufftda • imPf'I}f'TCIIll'l'l.

Art. 3S - Oi~;:.rln'iopnzo~bimo·."5diu•• COIltar60·tttmo
Fmal40 pn.m de~. se~. pIJ'I promotU a cekbraçlD do CDt'1peb!lIte
C'OOtralorelatil"O a frwç!.o iduJ de .~.C'. hns a.ni.e1 OOCCl1tnto dt: tow:ttuçloc
d. Conycnçlo do condomínio, de. acordo com discl'lmina"lo. ttrt:Jt&DCt da aline. i
do .In. 32.

11.' -l'ocuodtdoha_...-.auf<do..P"'O_..COllt&:i.
da.. de qualquer doc:urmtHO ~ ~YSU: preliminu.

, 2.~ - Qu.ando houvC1' prazo ck ca.rfocia•• obripçlo lIOIDtDtt dei.uri de
existir IC: o incoflJ9fador ti"ft" 6mu.DCiada. 4n1rO do mesmo pruo c nu eondiçtes
pn::YÍIIIMIlIl dtatM:~. por tt::rito. &O Rqi1l:nl df Imm!eiJ... nJo.~tiz.aç1o
40 ..tnpf'Mtldlme8lD.

I J.- - Se. deotro do prazo de cutKiI. o lftcotpQracb' elo dcrNllciu •
incorporaçlo. embora Illo Ir Ienham reucióo b"",diç6d a que K I"dr~ o 110-,'6
0II10f',anlCdo rna.ndato. dC'qlWlntaoll.-,doU1.JI. poder' 'uf·Jo~ c1bCOdi.u
wbseqDentcs '0 pruo de C&~. e nc:ue rsso 'W=ari 1D1ida.riarna:fl~ responú."d
com o inc'ot'pOra.dot pr\A 6e-IoIuçlo dta ~tiu que oro adqulf~ntn ou c.lJlllJidatol k
aquiliçlo hooJ.,tn:m cntrque ~ incorp:nd«, racu.trdado o direilo lh' rrpnso
mrc ela, Illipens.andCo-Jo:. mIJo. do cumpritt'ltlltl:l <la obriraç&o faada no (.pwl
Ôt'5lc artiJO,

I .... - ~mpridl peJo incorporador c pelo m.a.nd.ntt 6t qur lrata o i lo·
Jo art. Jl • obrii.aç1o da oulorp da& contratOl rc(~ri~ no c.ptU dnlc amlO. ftOI

pruOll or. fludos•• CI.J14.·Prop-oIta ou o daaunenfo de .juSLC: prc:1iminas poderio
\Cr anro.dos fIO ReaUtro dot: I~i" ..rtrbolçloqu.e çonfcriri dimto cn.lopocl\"d lo

tllf"QeirGl. com O cotL".e~. dire1~ 1 c1f1lSÇlO eompuil6ria do crtltn.tQ cettn
pondcnu.

.. m~l~~·dc-YJt;:~q:=d:,~=~:=I~~~c:~;~I~~
eaec:uli.... em r...or da .dqui~cfoe 01J ('a.nd.ida~o 111 aquíu;lo.

I 6.- - Rcus.lv"d, o dQpo:lI:.o no art. 00. &:I cootr"to de: coastru;lo d!t:w:ri
constar nprn.umcnu • %MnçlD tb mpocubris ~to p.,unento d-& rons,truçlo de
cada "'tua das u'Ilidadn, O ~on.dor mpondc, em il'U.1dlde ~ çOn~. com
os dcm.us mnlntantes. Fdo papmmlo da coe.1UUÇ1o das uaidades que nlo ttnham
lido I ft"Sponubilidadr ~fA sua COft~frU(J.o uwmida ,por lr-rttif'Clll c atf qUo! o
tenham,

An. 36 - No ("aJO de tldÓBdAdr~.MIl~ do 1ft. 34. It.
incotpora~.ati .lO dias Il corltv da dealÍ:lOl. n10 mtirutt &OI adqulrmlt:ll &I
impof11anu p!cu.e!l1n pcder!ocobrt.y por ria eU(\ItÍ1'•• n:ajultada o leU ...Iar •.
carH.r d.I data do Jl'ttbimenlo"taJ fuDÇ10 do lndke~.., M pm;or ClC'nwmmlt
publicado pelo Co~lh.o Nf..Çi("~"l1 61 Erormm.!l. que re-ru~ u ..ri..~ t'>J pAdtr
.qui.sidYO da; CDOCd& tlàl:baal,. t ICrexido de jUro'fo 1& ., '.G ano.. v.-b;~ Q IQtsJ
,:oln,ido.
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Art. 37 - s.. w.6nI Md.,. ......,........... I'IIIJ eu BteaI et.a • coctrw. _

~===~~c~~~-:~,::r~~.b;;.r~i~~ro::
..tUrttl! • das c:ondlr;On dt hben.çlo.

An. li - Tambfm (;ODIlar'. obríptclriluKuq b docuWM.'l1to1 dit aJu.....
for o C:Uf1. o r.1O 61 tm:OIIU':Il-M OC1oII'-.do • lab1Il. ~a.do-•• q. tlIIIIo ..
6rTt nu ocupt-(I.o. q1.J6.W cood~. dt~J,a.

An. )l) - Nu inçorpon.ç6n em que & aquuiçlo do ternftO .. dI't COf'II P...·
II'Mnto latal ou pan:,all'm ur.icUde1 a UffnI COOIwld... cSn-ulo ta' dittrimWl.du
trft I~ 0& dOC\lllflCntOl de IJb.te:

) _ .. p&l'l:tla que. 11' hoowoer. terá ~p em diftooro:11- .~.,.r..""'dM~.~~ •• ,........,.
wrnno lluc COfrnpondcd • QCI. UIII.l d.u ua.id&del. & qvaJ 41,," Mf ..~ "In
IMite& quadrado&.

'.Btrafo trUco - DITtd eoaIW. bra~•• to&. OI 6ea"''loI •
IJUlt...... aJina.att do ta1T'tao flottl'l GIl alo lU;'ho • Q\lU1\lCf ptcR8çlo .-.
...rfO·

Art. 40 - No~4ct"tlCilAodcCOfttr.to.a]icUçlodoter1't8OfN.fnçlow-I.__" ._"'__

*nld llqui.s.âr;1.o do ,kn'Uo.
I 1.- - Nuta NpOtcsc. C08~tdu·..... ao aJima.a. mI C\ljo fa....,. •

rnoIuçlo. o dirrito IobR • cocstruÇlo ~l'!Nra n.U1m...
I 2.- - No CI-IO do padp-afo Ult1'Ww. u"- um do. n·tituw. da d1mt.o ..

.qui~1Otk .aidacb aut8bOmM ba'1'C"'4 40 IDeDcioa&da I.I.ieuaw DnJor ela p.arada
de C'onsll'11(lo qUf haJa adKKlMdo. unict.atk. "I'IOM. rncis&o hOU"lt s.toeausa.·
pda tll-mular. .

.I J. - NI hipótne doa parlrafO" Interiot"tt. Klb plfta de: ftuUdldt. alo
pock:r'oahen.nt~uicujof••orsc operQ\l. rnoluçlo yoltar I Ml:'Jci&r IitlJ,I dil'l!ill».
$Obre a unida<k lul6noml.. um ... pmll indenizaçlo &oS tiNlam. df q~ trata
012.-.a 4.- - tol'OCUIJ do puí,raf(l antrnor. te ai nHiUJlart-s ti'rfrem de l"tIC'OI"nTi
....obranç.judici.1 do que' lhe'for lk't'idO'. Wmn1te poderio l.untU' o KU p.,amento a
unid..dt t res~ti... fra;;lo dr ter~no objeto do pr-ewT'Ue utico·

An. 41 - Quando u .,nid.de, imObililril.s forem aH'IU'ltld&s pelo incOfllO"
,.dor por ptfll;'O Iloba. compl'ft'ndenda quota lk tC'mno e ton"t~loa. iDd\lSl~ com
pane do p.a••merllo após a cnu·tll da unidade. discriminu·IC:·&o. ao contrato. o
prtCo di quotl de kr~no t o da t'Dnllruçlo.

i 1.. - Poder·H'·i I!'supu\ar quc. na hipólese de o adquiN:ftte Itn.,nr o
p..amcnlo 4k parcell relauu. tonUrulilo. os efeitos da rl'Iorl r«alrto filo &JM'nas
V1tJre a .qll.tSiçlodl parte cotut",lda. mas. tambem. sob~ a'raçlo teSul de ~m:no.

IIlnda que esll tenha udo totalrncnlt p.l,a.
f 2_- - f'ockr·tt·'umMnlC"Stipu!.uquc. nahip6usedeoa4q\1irta••uuar

e p'JA1T'I'nlo da p~La !'tlalir•• fraçlo ideal dr:: k:1nno. (11 cfcil{» da mora l'KaitIo
nSo apetIU sob~ A .quzs. ...lo da fra.çio Ideal. mu. também. sob~ a pule com-
!Cuida. aincll q1JC lou,lTnf:nlc papo .

Art. 42 - No ClSO de rnci~odo contrato n:l.Ii.-o 6 'raçlo Nkal de 1CtnftO e
partes t"Omuru•• peuoa em CUJO fa"OI' se tenha oper.do a ~&a sub·rQI&r·sc·i
DOS direitOl r obr1l:açec~ conU'al\l&lmenu: IIlnbuídol~ in.a.dimp1o!:nte. ,om rtlAÇIo a
eocumaçlo.

An. 4J - Qv.a.ndo o incorpondor contratar a cntrep di unidade a prazo c
PI"tÇ05 «11010. Iktrmunados 0\1 dClcnJlinbell. mnmo q\lando pasoa flsica. ser·
Ibf·1D impostu as scpinle1. normas:

I _ kifonzw obriploriamal.t:t r.OI adquitmtes. p1X acrilO, ao miai.., de
Siets em seis rncJn. o tstado d. ob,..:

11 _ mponder ririlmctl;te pela ft:K1IÇIo da ~f'P'O"'Çlo. dcttndoilI~
OI adquirtnlel ou. romprommáric». dOI prejuilOS Qur I r'Sln ad..;c~m do faro .se
alo -= coocluu- a cdifiat;1o QI,I ck • ft;tlrdu ir\jwtíIK:I.dt~!ltea cooclutAo das
obrai. rabcndo-Ihc U;lo re.~~j.. ("'Ontra o conSlrutct. u for o I:UO C K • ISte
1."IXI~r I culpa:

111 - em (;aso.de r.llftcia do IDCotporador.~ fisiea ou j1Jrldãea. c Alo ser
pouivd • m&k1ria Pl'Oll-lqUir na con~truçlo du edific,ll.ljj~. OI IUbscritons ou
~alldidltos l.quisdo de unld.aÓ<':1i Rrlo ctedo~'i privileliados F'elu Ql.Ilatiu qU(
t.ou_cnm P"fO ao incorporador. resp-'Jn~ndo sub'Sidl&n.t.mcntc 0$ bens ptSSOIis
deite;

IV _ '~MI~al~aropro;eto.~.-u" ..quc.,.ftn
1 unlda~do Idqui~nle c b partn comun,. modWcar as u~i"t~.ou de'P~.
w do plano d.. (Oft11n..'~.O. salY'D aulOrtza<;lo uninimt dot int!!n!1..~ ..dO'l ou Ulgfrw:1I
Ie,al:

V _ .10 podrti modificar ascoo~ dep~toMftI IUjUltu o pnço
du unichdn. ainda DO cuo de f:r. ....lo dos preçOl dosm&~ e da tJ:l.Io,ode-dna.
uho " 11~r "do t1prruarneftte ajus-tlda a r,cuM-.dc ót rnjultlmcnlo. p~
dcado-sc. cntlo. nu ('()ftdíç~ tstipuladas:

VI _ se o incorpoudor, sem jU1.18 CJ.uu. dc\·ida.tnC1ltt comprtJ'l'ada. pI...Uur
õl\.oonl par mais de Xl dias. ou Ktard.ar·lhetl!llC'C'un-amtnte o .ndAmento. poderi o
JI'" d"lIf!.ci·1o para que' no pralo mirllmG'dc 20 dias u rdnic~ out~ a dar-lhft O
.:Ind;1menH' Tlormal De'!..t~ndida I nolilít'a;Ao. podcri I) incc~dOf"~ ck\lJlUido
peJa mõlhlfi. I~nlufa dO'\ _010\ d0'5 adqull'~nttfo. ~m prcjllizo d. rnp<JRubiJidalk
~"1\i' ou pena! ql.le eoobcr. t,U1:110 l robra~1 n.teullv. du i~po"lncils compro
.,adammtt dtvWl.... faculando-n ." irltereuadoa pr~1:I' M obra ~ V«....).

Art. +I - Ap6t. c""0'D'ct1l1o do '·habiIC·ac" pela u'oricUch .drrtinisuaU.•• o
ineotpcmdOt' c5eTm requf1't1'. (\''i''e~) a ...~to ela c:lfl:lVvÇ"&O t1u .dioo
~~ p.;Irõl deiln de Iftd;'·ldufihu..çio c diKrimín~lo da.s ur'luJalk:t. ~pon<k:ndo

f'M:ran'e I'" .lIdquU"l~ntt:'s pela, pcrtflll e cI&"os que ~'liuhcm di demora no cumpri.
mtnln d<..\'Ia ol'tnw:a.çlo

I 1.- - Se o ilKorpondor 1\10 rrquffeI' ••Yfthoç&o (V..r"') O COftJtrutol
~qtJnf.la" (V,.,.do}tôl)~,dt fi,:111Ol:iwmm~rltcKfF':>(Id:rti CO'ftl: o iDcorpo
I':lllnr p.::TõlDl~ m I!.dquirenlt"t.

, 2.- _ f'4i1 omu\10 do inco'P"f.ldot t do conltNtor. a 'YerbllÇlo poder' Itr
fl!qucrida p6t qualQUC"f dos adqulrtl1ltl de unidadr

An. 45 _ 1:. nrilo ao ãncorporad("I' m:oUxr o im~lo do ~Io detido. ~
dianl~ ;;r.pTl::u:~t~lodo\ conin 101 pn:hminucs. atE 10 dlu • contar do -enc:irnealo
M prato dot tartnci.l • que te. rrlt'rt o arl. 34. nlinta • obriJalilo ~. d:mlro ~lC
rr~'t). for cknuf'!1:'iada. I~QTI~lo.

Ar1. 4f) - Quando o pSJafT'lefllO do imposto s,obfT luC1'O imobiliário ~ mPft'"
lI\'M acrkcimos t .dK:.onIU'Io fOI & l"e'lp?nubihdadt Qo "cnlk-dor do ,ureM. sc,.
It:ilo ao Idqui~n11' ~~ o pa',,"rnf'r'lto dAa ültima. prn.t~ al'llerioJft l data•.
Ilmlll!' em qut f UI:'lIo ~.ltar. Km.n:I)IJ'Itt. o rcf~noo Imptl"lito r 0"0 adleiotlais-. CaiO o
'l('ftdc-dof l\.IoapftWnlc • quif-<:Io .ri 10 (6!:z) di~'I .ntn ~o nndmcnto dois presta·
........ ClIjor...rMft~ temot inlrriOf 10 dfbutI tirotll. plnt do preço a Wf ainda P'P
atll rt!C"l'Il1l'l tktl-Umlt".

'ar..,..'. lIÍfUC'o - No 1:'111(1 • ~U'~1o pelo adflu1ft'llt. "loIt 'lta" nlopOrt
~wl. p..ra ,~'" "'" I"elh.rll Ptra"lor o Flk'~l pt'lt, ,....ulhlmulll dI.' Inl'll.ltl1 adh'loMb
• Im" ImoI.IilcIu.llte ptk'l ft'lJuu.rMntOl 't\H' V.I • IOfl'tt o dthllu rlKal
IV"..). .

A",.•, - Qu.~do N ......r lO. ~nlrllo que • ~n.açlo do p..amenro 110
"1",'O\li' \Ob11:' lu.:ro Inll""Ularlt,. at'1'Cklmt1\o r .dinrona" dC'\'G~l\ pdo ahenanlr ,

~·:'~~l~.~~~I:::; ~:::':::~~:~r~ lnOnlaftk,,~ la) ob~lo.Q~ria.

~ .. \C'I'~;:n;; }';::I.~Ocuo. o dquil'tnte IU.6 INSa. pISa todof. DI cfei~Ol. como mpon·
" 2 - - H.vndop.rt:'CII n:llilUÍ'l'el. a rntltuàçlotol'rl ft:1l& ao adQulI'trI~. e. _

1.,1' 11 ,·iI\Ú. rm nome de1,lr 't'rlo c-rnlfld2s. ai obnlllaç6n do r~wllro l"la~'lnnal .. que W'

fdC'r~ n arl oi· d. lel n"" )~i, & Ib dt Julhn rir 1%-4

. I J. - rira tf~IOI fac'll. nlo unPOI1.rá tm lumrnto do prCIÇo da. aqulllçlo
• I:'al:'unlllncll • obr"ar·w o .dqulrrntr .0 pa,.mcnto do ImposIO IObI't' IlKto
Imuhlll.1nn. K'US ,);...rb,·lmo~ r .adll.h,n.. rs

CArlT1JLO 111 - D4 CONSnU(;ÁO DE EDIFIC4(;1.0 EIoI CONIlOMINIO

,..101 _ Do~Io_ GonI

0\" ~ - A ,"Ú'fJ\lru~lodf lmine", DhJtto dt In~'Orpor.('J"nl1l mohk\ prc1u
l\>lo "\"\1,1 i..t'l. plldera \t'I' ..·onu.ala.ia ~ o !'t'ltn.or da rmprclllo.1. OlJ tk adlTUl'a~

n ..(~" "'tlnlotrnr adlanlf' de'flftldO'\ r pr«u ""ar IlIduidol :w ..·\ltIlra!o '·01"1 o
"Nl'J'Ofador ("·,,,adol. CU .r conu.w:ia ditttamentc ernn: OS .dqulrtntn e o
,,'1,'Inuru!ot

fi 1 OI - O pro~to t (I mrmnna' &~rill.o da. I!'dlhclÇÕC"'li larlo parIr iftle
,r..ftlr e tomplrmenl., do conluIo.

I l.- - Do contulo dturi Conuar O prllo Ih tnlrt:.a .sas t'bru to as
~"'I'ndl\:fln .. formu de 'UI If'lrntuII prorro.açlo

AtI -eq --:- Ih I:'onlr3t"ntn da I:'onu~lo. inclusiyt ')Q cuo do aft 43. pari
" ... I;ar de' W-UllnlrreUts. ('Orn rtll'l('lo a rLa_ p<!drrlo ~l,Inir·se em asw:mbifia. cuias
~liN:r~l'lt'\: (tel~ qUe" apfõ:JValUs por m'lona aim~)es dos \'0101 prdeflln. "rio
'aM.u r nhFl.~tbna) para tudDl elel, wh'(\ ntr que artl., .0 direito de proprifdldc
PtI',,,lo n.1 klCUI.çlo.

I •• - A.. l'scmb~I&' setlo cOnl"nt'Id.al:. pelo rntno1. por t 'J (um lerço) dos
\(~h... dos ron1talanlr~. podo lncorpondor ou pf:lo connrulor. ronl mençlo upreua
do .uunlo • Iralar. sendo admitido ,"omparn:lml!nto de procurador but.nle.

I l.· - Ao t"J"yocaçlo da auemblfi.aer.lltita pot ca"'a relJiura4a ou proto
colo. com Illteeedfl\CÍI mhum. de S dw plra • primdra conwocaçlo. t mlil 3 dtal
para a squnda, po&ndo ambu &.'li CO""OCaç6a Nr feita no ,,""smo a"lJo.

t l.- - A auc~billl ins.l.lu,-'C·.... aonUnimo. com mlJadc ckh contratanla.
em pri_ir. COCl'locaçlo. e roal quaJqun número. f:tn KfUDda• .wnl1o. vorém. obri·
,,$6ria a presença. em qualQuer caso. do iaccrporador ou do ('onstrulor. quando
coa.oc:antn.lr:. pelo m~GOt.. rom tneta& dM rotltrltaDlA:S que • tenham con"Ot'ldo.
M '«ocaso.

• •. - - Na. auembWi.a I» 'otoa doi COIltTataDtn K1'Io proporcionai' h res'
petti"u fraçoo ldeail do IItmno.

Art. 50 - Sed drsip.da IW) contrato dr construç!o. ou eleita em a~umblfi.

espteial. cse\'ldlmel1lr t'On\'Dt"ada anlts l!o inldo da abra. uma Comi!dú de Rt"pr~

otr.llntes. compos.tl de J rnrmbrol p110 me1H'4. es.colhidOl enU'"c os C'Cmr.;ll.f'lte-~.
pua rcr~K'nti.kM.jun'oao roru.frutor 0".;1 ao n~(DrpQrlldar. no (&SoL' do In ..~. em
ludo que mlCrcsy 10 bom andamenlo da. obra.

I 1.- - Uma.vrz flei1a' CCllftiulo. ('Ujal.'onllitu~lo ~ (cmpro"lri C"Ufr.óI ai ..
dtt lS'\Cmblila. dt... idametllr illscrila 80 Itep,ro de nlulos Ir: ~·umcn'tJ'. Ir!>!"
rk:ari. de pino din"llo. in_e-stida cbI. podtres ne~~láriol para Itnrl.'ff l.xla, .a,
atnhu~~ t' pratit'ar IQdm UI ai'" qur tStl lellt o contrato de con'~ruçlo lhe
ddtrirem. w:m Mttuidldt de iratnllfttotoelpeôal oo1orlado pekn contr.tanlt:f OU.
w fM'" CaloU. ~lI» que K sub-tOIIlrtm nes. direitos e obri,a.ç6es dc~le',

S 2.- - A alsemt-.'é\.& pxJeri re"o••r. ptl. maioria absolul. dClli '1'01010 Óll'S
~"ontr.lantrs. qUI'ql.LCr drcid.o -ia Com~do. rt'Uaha~ Oi di~itOl de tercclto'
qvanto a~ de-itOl' ji pnxhui4c-..

, 3." - Rl!Speitados os limitt"l coflltlnln desta ui. o (ontra10 pcdcfl dGcri'
min~r a'l .tribui(6I!S da Comiuil) ir: dt"l'eri dl'iP'O'" sobre '" mandalO1o de ItUS
ftlemhl"Ol, IUI ootituiçlo ir: • fonna de pm:nehimcnto da'li "IIIS tt1:ntual1. sendo
.dll • nlipulaçlc dr qur o mlndato ,,"OfIfrrido I qualqlJt:r membro, no C'ollIO Ih
,uto·f'Otl&C'io de seu CDnlrato llen."CÍI"Ol, Ie lenha por lransferido, de pleno direilo. ao
!.Ub·rota'brio. ulvo .. tst~ D&o °K'elw.

!i <4,. - Na, inmrpora.çlJes tlTl que o númcrCl CC ,,"'Onualanl'" de unidadn ior
Ilf\Ialou ,n'crior a J .• IOlaliljldc :kk's urn.vá. em conjunto. as alributtOCs que esta
L.i '-~ff'rt I Comil:l.lo. Ipl1caaOo-ac. ftO que' c:oubu. u dilpoIt.u Ma parljrafo&
.;J,.lenUf~

Art. S1 - NO:!. contratOl de conltruçlo. sqa qual for.seu rt~. dnui cora·
lar uprnsamctne .• qllir:tn cabato as dnpeus Coftl lillÇôes de ICn-1(OI públlC?',
ckvld.J" ao Pndcr Públictl. bem CQ1ftO .as. de5pn.t.S indispe~"cu 1 in,u.Ja.çIo. runclv-
n'm<",utI r ~arulam('r1laçln de C'OfjMmUUO •

P.rawraro Urllo':O - QU.:Iftdo o scrvico Ilublaco Iof ir:EpkH-a.do mediantl~.
\.lo. IX ""nUah'" ciclo, cronstruçlo dcYer&o lamWm apcafiar I quem caberio u
dnpn.as, com u~ que u.eull'l.batl!I n ~áriaI. ao cuo de alo n.u..raa
elas l\hrlll!act.s I fui-lu. ou. -rlft o cI..ndo. te • 1$1." f'"tU~"'GI ou alcpn:lD
Imp~,bilidadr:.

M. 51 -:- Cada L"OIltratante di construçlo s.6 .rI iMitido •• poue di lua
unuladc se alrrer em .Ua C'nITI as ubnpçOn &Uumtd.... Indusi..-r as reJalrns I
C'Oftslru,lo. ueTccndo o tOfll1rutor t o t'Oftdomin~.... tntlo. o dírTito dt m.ençlo
~ • mpc..:li_a unidliCk, aoc:a'loO do Irt 43. este direito 'leR nlràdo -,-'0
tl'k:orporador,

An. !-J - O P'l'Ider Esecu1l\t\••rrl"~ do B.nco NadoMI da Habitaçlo.
promO'o'u' I ""IlilthrloCla de tonlrill~ lt'Oftl.a IUSoOCíl(lD .ruUelt. de N«mu
TlakulAlrn••WI'ticSodl 'I~CI". tI"~...iIIta odilpono u Lc1a.· •. 1!50.

de- DO"cmbto &: 1%2. prcp~. 110 prue rdsuno doe 120 dl.U, BDnIlaI q.......
Irçam p.u cada tiPO de prédio que p.dro"",.r·

I __ ..·tllhlOl. t.: l'Iormas para I:'áku\c de tUnD' unit'rios dr COfIStr\lÇlo pua
UID dos SlndlCalDi. nl tarma do m. 54.

11 - ,,"tI'i'r.l:I. ~ normas plról ul!CV("lp dc orç.~ntosde CUSlo de cocstruç&o.
fi_Ti hn, do dl'l.pn..t .. M .lI.rt. ~.

111 - criliorlO&t normas para a avaliaçla de (UStO .h}bal de obrl. par. füu, da
.Illlk·,a 1I1fk, ..M .12:

IV _ mcodtkl di murhlfVI drKnu~odoi: ,)cabarntnlOl de' tdtr~&o ..... hu
du dl"tu'''1C'l no arl n. •

V _ crit,"" ,.tl rntnllatnnlto entrl o CI'OIlOP&lIDa 4U oItraa •• ,...
mfmo ...., ,h~'a(t1ft. qut poder; Nr illlrodulIdo AOI C1IIIua~ • ~.,.
Iftt'lu~n't 'Ira p ClC"l1tl • aphuç·lo do diW'OI'O 110 • 1 - do an. 4J.

, 1,. - O II:IÜrMltI 4c lipoI padf'Dfliutb ......rl .., rtchWda • ai baI;&o •
.tender' pri",ordiahlM'ftll .. '

a) o numero .. p&"ilnenlDl I a call,t'fKlI ..te plYUncnhll .Pfalll(~.

Pllot~l"~(~~rtrtoda t:Oflltl"U~lo(baiJ:o.llotm.l. alto), tendo em tonta a' C'c.cIiçIn"
l:.b.mcnto. a quaJidadr doi ma1niaia t'1I\I''''pdo&.• eqU....tDtfll....~....
ellf'viodoru t '1 intnacM dt C'OfIfono;

,I la: ~I;"~t:::~I~ tC"iço a .., "'o pela AaNT. ddirudo __ ar·

ftJO fica ,u'onzado O Poder Ea~tiYe ••brir l.I. CNdi\O espeoaJ ~ ral« ..
Cri' 10.000.000.00 (dn lI'IilMas • en&:IlIil'Ul), .. '''.01' do lallC'O NK.,..:I ..
HabiflÇla. YineUI....... 1.1.. podaMo.1&aeo .dla.tII a ampon.lDCia' .IPlT.
IC I'JtCrsloirio.

• 3 - - N(' 'r'llrato. trr rekbrado c:o~ a AB~. unpular·IIl'·' • Il'I.Iah·
zatlCl JXribchca du normas p~ilt.. nnte ."110. medllntt ~muncraçao~Wltt."t1 S4 - Os lindlCatOS ntadllaà da Uldultna ela tOtutru..lo C1..1 flta:n
ohl'1l adO\ • divul,ar mtnulrncnlt. alt ti dia ~ di' c.da m''li, OI C\Jl101 Ullllânol dr
,'OnltN("JO I Kte'm .d:""dm nu respectivas "'sitieS )unJ,(hctOn&1J,. e.kuladoi com
obse""'ncia dOi enlé","" Ir' normas I qaw M: n::feft o i.hC'UO I. d..1o InlJO ananor

I 1- - O smdicalo Cllad'llal que Ôm:.r dr curnpnr. obntaçlo p~.ta nnte
'"1,0 *b:.rí di-~ doi cofrn pilblice-. enquanto perdurar a om.l.Io. tlu.l
quer ll.ib_tnçIO ou lult:ho QUIf' plClleM." ou a que lInha dantto.

":.• _ NaocOl"l"fftc:ta.Of\"liulo.l1.dtr.to~ ..al,o.COlu.tnn"Id&"'DI
indlttl fixados 'PUf Ntnt ,indinlO ntadu.l. Im cuja rlci'o <li c:ultot .. COIISlNçlo
maa lhe pal't(llfI apro.im.doI doa di sua.

rmJ~ ~~=:==:=~"==::.n:.- ;:'...~:
t:f~itt.l'l cltatl Lei•• blJtt,dol. ai\. aaUDIlol8illrioa reeatiyOl 60 pr6prio _ OU a "'111
doi dois~ .ft1criorts. nn

fotIoD - Do e-.-.J'W~
Art. ~5 - Na. iftcorpoflçôn em qtJt' a cortstrvclo StJa trila pdo rctilnC lSc

~mpn::il.dl. cu. podI:tlltr • PRC'O Ido. ou a Phl;o l'uJultl""lrl por indicn prt'ria.
mcnl~ dr1Itrmin.dOi.

I 1,- - l'lIalmprrila~ a pt'fJÇD fta:o. Dpnço da tt1nslnlC'lo lCri majuslbel.
indrpcn&:nlerneftte da nnaç6rs que toIftr o tuat.o dir:b'l'O das ~ru c quaDQUtr
que IeJatn WIS causu

• 2.- - Na .ft1prritadl • preço ~ust.I"l. D pnço findo 110 coaitllo .Ii
rujulladoJ na' forma c ftU fpocu rode uprcu..m.r:nlC prrmw. 11ft fuftl;l.o da
'ari&l.:!io de- huficc adollÓOl. tamWm PfC"i1l0l obriploriamnte 10 coatralo
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I 3.' - fb coatTatal clt coat1N;lo par c:mp~~, a eo....o • Rap..
.atae... I'iaca.liz.art o~btD da .... I obedilDci& tO PftlÍ'I'1o • ti apecVl.
caçOes Cltl'(ado u l1c1U.Ia 1Ibripç6aa _reatn • lUa fu.DçI.c ,.,,...uatna ..
conlrat&atn ~ flKab.a.cSon di COIIItfU,Ç'Ia. I

..... - Noa=arralOldaCOtll~JhadolSoObI'tJime6Ea1prritada,raJ~
ti,'d, • ComWlc de Repra.caLlalll:l. IlSca,hz.ar', ~mWnl. o t"lkulo d.o rca.JUI·
lAmento

I 5.- - ~ c:oe.b'ato llim:ti Mr.-dooado P lZI08tuM do~....to afU.8li.ucSo. oh". çak1lbdclll acordo com" fIOI'tnU do inciIQ UI. do &n. S3.t;OIrl"'"
liC'I cwtOl lIUUtiriol fttcridal .-o art. Sf. qulAdo o PftlÇO atipuJado for We:rior ..

maio•.__ N. Jcmaa da 'ÇfIIII rdtrlDcl&, OI coctraaaa clt empnUada .......
dern·se como sendo a preco raIO

An. 56 - & ..... publlcidod< ...,_......... _ ......,-
Vir a ~Dda de iftCorporllÇlo t:OIII COfIstnl,lo pelo l'laUM de ~ftiw1a~ultlwti.
Gl que COhPt p~o. snlo discrimln-:das oplicitamrnte o p...,.o da ,",lo iduI do
&r:rfl:lW C a pre;fl da coostNÇio com lndic.&çlo t'lprns& da ruJu.stabiUd.a4e.

I I.· - AI -.mu iadjcaçe......,... eouW.. tDlb..~.~
para a ruliz:aç~ da irw:orpora;lo. bis ('OCftO ~.nu. propoctu, acnturu. COGtratol

e.~u~n~&:~~ .m diIpenuda 110& u4rKb ..~.. tb

~ 51 - Ao ÇDWot1'LJtor qvc coatrawp« tlCpTlliWSa a PNÇtJ ftso, uma ClÔra
de~... apb<ar·.·l..llOqIlO ...bo<••d~ ...1_ D.m.IV. (V...
lado) • VI. 40 Ul. O.

An 58 - Nas lDeorpot'lÇ'Oe:l em qK • construçla for contratada ~)o rcaim.
dto .adminisul.çlo. I&nl.tMm c:ha.Ina.da "a p~o di custo". w:r. dr I't$pOtiabiJilÚdll
dos propn'CtlriOl ou AdquireDtai o p,,&.IM"Dto 60 custo iat&'1J'l di. obn. obsan&du
as KlUlDta dapo&jçõN:

I - rodas u: tatll1Q. dl.Iplit:atu. JW:lbc. I: qual"iuudocuKMfl\(»n:r~reDws li
~ ou 1f'liQ;6a paa coartruçIo, .-rio 1IIW.bdaI_ ac.e ..~
doi CXltrata.a1ltl da eoastrut;l.o;

11 - todas u contribuir;llet doe cond&m.inOl para qualquer fim ~Iacionado

com a coanruçlo KrIo~tadu em contas abutas em DOml' do caadomhbo doi
cootralUtel I:m tslabd.cimentol bulcViaa. u qu,U.. serIo IIKl't'imentad.u pela
forma QUe for lixada DO coatraco.

An. 59 - No ,...;... cio """""<lo pn< a4~'" _ obrip16rio
CDI1I1&r do mpecti..o COflItralo o moatullC do Of'C'a.meato do CUlto da obra. àahor.do
wm ntrita oblll:rdJ-aa doi erit&iaa • ltOrmU rdttieb. DO ilu::bo 11. 410 at't. 53 e a
data em que se Uticiari. dl:t:i.....mealc.• obra.

I 1.- - "05 eGlJt:ratol lanadol _tf o ttnniDo du lund.çk t:Itr: IDOIIItann:
do pccIni ai mfrriar ao da esti.m.atiwa aru.a1izada.. aq~. refcft o I J.-. 410 art.. 54.

I 1.- - HCII: COIl.U'ataa Ci!khradol ap6I. o a!rmiDo dai fu.adaç6es. csk moa·
1aJItM: bIo poderi la' lDfrrior llÜt:ima rmdo c&ti....da Da forma do a.ni.Io 1qUiD~.

I J.- - AI transfrr&ciu e SU1NI:lPÇaes da ClXltnto. na qualqu.u I.. da
obra. aplicar•...ao diJpono KSII arIiaa.

Art. 10 - A. _ cios _tini cio cum da obl'll .rIo _. paio
ftlenOl JoanOualmcate. cm comum olre a Com1slio de Rep~!ltl.Dta. e o C:OQI

tNtor, OcoetralO poderá atipular qu', nl. fI.ld(lo das D!l:UJidada da obra sejam
.Jleriveu, OI esquemas clt COIIlribUiçôn quanto 11(I total, ao .l1mcro, ao qJg,. ••
distribuiçAo no kmpo du ,rutAç&s.

r:, .~,·t:f" ÚD>O:O - EUl cuo do lNIj'JfI.Çlo de p~w.,'ÔM.. O "":0 ~ma
d·-,c.", :::r '\l'l\:.tnll::..du ~L'$ (;'l'lltróttolnlo. tOllil .ntIX-:-&h(:tI m.lrJma de 4S dtU d.
data tlll qll~ dC'Oerlo H-r tLtt....dl:tlo (li. d~tf,4. du pn.rr~lf"" prufM;õd. a1ra.d.a.••

A.t1. 61 - ACeomin'o<kRr.;.f't«uantftl:trip(lJ,tTHpan.. •• -.xnetktodol
os C{'ol.... t.. 'un c a. foma r.ma,r, lH) contr.to·

.) tumUlar 05 b.lano:~s Oflal1u.adoc pelo« roaltru~ tScI rec;ebirMtllúC Cl
dé:>Ç·tUi~«Indi.)nútUod..~ç(),jtJabnltl, 1ltKa-rá.·b çU lmp".JpJi·klI. a.amuu.ndo.
docu~nl~lo tC'lp«'ti .... ~ .

b} rtloCalU'a'C:ODCorr!rtCi,,~n:lathu .lscompn.s c.1o& Dl.-laM~ 1 obra
OU &0& krY\çDl • ela ~rtlllcnt-,;~~ .•

c) conlr-.l&r.tln 1lO'm1:! do condom1D..1o. com qu.tlq~~no.mod~

fI'Y.ktOllCitlodq;ft:I ..lI~flu~•• Hn:m~WJl'N1d.u.~~tot.•
&:S~ QIIl' nA&) ptl:jud.iquern urud.r.dc dot OlJf!O COfldõrnírJ.o e nlo Kt:l:]&aI .m deu,.
tordo C'CIm lJ plon:«r ~'Ii..-o do c«'l.uN1or;

dJ fisçal.iur. fJ'tl:.(' ..~.....1.a d..,. contribur;6H. doestin.ldas l conltNçlo;
e~ eltTa:r u ckm.ld Ç:,ri~,,\Õf'S IlIol!n:nttJi I JU& funçlo rep~ntati,.. doi;

contratante:s c filuh:r:ad,jra d.I COCl1trooçlo, c pratka.r todOi c. atz:-~ ..00
funóon.arntnl(l, n:~JI.,. do a:ond.:lIttÍrüo.

Art. 61 - Emto<h pubticidaó.: ou prop,qudaeteritaórstioadaa ptomQY1lr.
WtId. de ilX'tlrpora;iottlm COtlSlnJ"to pdo n::iJÚlK: de admi.t.b:~ftl1 qut: conde
p~o. s.erio discrilIwadc4 aplic-ituum.. o p..-ço da f~&o i&ea1 da tem::ao e o
tnonlar.tlc dó orç.mnllo atu.:liuOO do custo da CQfUtr\lC'&/). U foeml ~~ attt,. 59.r
60. com • lndicaçlo do mts I que ... I'CIIft e di!a crç~to c do tipo~
udo a qu~ se '1heu'" O me;.o1~. .

• I· - As mt:S~4U in~6esdaoe1'lo C'OtUI&r mt to&JI D't pep6a utlu.a~
pat10 • "';..liu.;lo da locofP'OrlW;;lo. tais como cartas. propo:l&taI. ncrituru. cootratol
e dceum~tC7t scmrlh'1I1u.

I 2.6 - Ena csiabcU EoC:i disperuada DO$ an6.ndos "c::1auifk:adaa" doi
jorn.:.is.

Ân.63 - ~1f·.It?t~l!i\Ull(r.o~to.l!llllpnfu~C!.o.tru~......
f~1:J d.~ -; ~- -.tr::\o. por P&rte l!o adquÚ'JfliIll [1;;1 COf!trltJ.nt? d. J prer.~ do pft(O
d& ~:.t.~r. J. quw I."",b..:lzdduInkW~.qu.. a1tIr\'I.du 0\1 t:i.u:u~
",..;nb, Cj:UllW lor flUZJ). ~pciJ 6;: prhullodfia,ç&ott'Q o prato & 10 d1u J'&h.
JI'I.Ir,r..çIGda mor.,lmpll~:w"~ .:ó.;cido ÓOootltnto.cr..m.:.-m"A.W te nxu, O't que.
.. fdta.d~ ~JI~ntope).,~.l-bho ~~,.OI dJn.ítet 1 fnp«tiY& h'a.çloiduJ di
",."no * • pl.MC: toaIt1'\lld.l adidç.a"ad.a.- Da ...... 1LN.h. <tI\&btl«:id.a•• outta
fonftl "10 tirar o conlrato•

• I.· - S! o dfb.ifo d-o 'OI' )!q:tlid&do DO p1UcIú 10 di.... aç&a IOIk:itaçl.o da
Comii.5l" J.e R~racntalltel. r;r.; r".ri.~ loto. Gt pJuro ~tc, autoNada •
etteu.t. ~ prlJ:O que fixar, l'ftt PÚbbco ktllo ll.ra.ltJ:iaóo ~b fonDl q'M o CQfltnld
~. A1\-ad&. JM'I"ftl'DI" P lUIda ou de CtUtoCo. 011 a ct:l4.kI da ~.1cla de lI!rTno •
toITctf.tJr.&!ntl plm C'OOIlrUid.& e c!i.rtHoc.. lx. r:omo I aub-r<JfAÇ!o do evaln&o I;k
conSlnI"J.o.

f 2.' - StI D .....dor lu••""1) <'bti60 f:1t lahrlor ~ ~bc'.IO cktuado pdo
inaJimpk:\te-. para. quota c:!o t~m.~ e a C'OOItruçlo,~ aca.mttad... _ 1:1

pettt;n1"~;"5 exprnzw, a-:o pue;ZT'lfo ItCVftUt. le1'f, rulb:.t~ J\Ot'a pr~. ltO pmo
.~ur...Jo r". C'OIItT&to. !"l.::3~~ ttJl.m;1a P'f"'Ça..~ iI:'tho o ru.b \aa.;o -.putalSo.
atada qua in1l1"1« &qu.;.le ttoW. (VrJ~). .

I J! - No pruode 2<4 I-oGl":U apÓ\& reaau..:lo do kUIo final. o toadomIfI'o.
por dcá:ol:) unlnim(' dr Atumtl~ia G~n.! ttrl: condiç6n &e :.,.\&Irla~ com letetitrJl.

ftri.4~.~ciun:~~~=U):.J:,~&~~;::;..~n:;
dl:bito. lc.:!u as d!!lpn.&l tn)rridu, irsctudon: hoftoririo de .dv~ado • UlUoct.aa. •
ft'Iah 5'~ a tJtu1,;) de ~tnl.o e to~ dt lnuUa aJoiYIpttU-.;tWta. q~ l'WTCt1l'TIo C1D
bcnenclo «b ~oondomJa:Jode rodoe OI. coetntaa_. com c-~&ao &t faltt.:t. ~ qva1
ler4 entr.:;;u;: O 1aJ.S<). U' hoot'tt.

I 5." '- P.... OI lírtt du rMdidu estlpuladu nntr: udlO. I Comlldo de
Rtrrc~nHlltas fic'ui in'l'ntida di!: b1ut14(1) irtnotinJ. ~to 00 imf'lCJllllo do MIo,
ta riafrscill do C01'1Ir.ara rera' tk C'tIllstruçlo da obra. rom podem TA!'«is(sb pata,
e1tl~ 6#~ l.udlmp!J;ntf:. «!Q'tUt u d1l.:!u 1lUnW:~. poécado'pen
ntt fim fl1:&r pMÇOt••justar CQ{\d~tes. lUb-ropr o ammalsntl' no-.r d.1f'PltOl e
Dbli."o;l:1 dttorn-nta do contrato de eoe.atrnçlo If da q,uota & k'~ ~ eotUtNt;l4:
C4,l~;,}aru 1:'t'mt:.tt=hb:S t1''Critüru c C'OfttralOl. ~;rte';Of. ~u quii....ÕI'I; imitlr
eatTeft"laLlnlc M f:oc:te do il'tlo6wd; lra.nfrnitlr domln~. dll"tlto t 6;w:~rp<1a
"'k:rlo: fiZ,", Ç'J1tr-tJ.J.p~, ndJrcf4 aç,*,:. tvelr~cbi ptwJera-/tUIJ-•
• lCft'm wbestahre'eeldOl a adTOCa40 k.a.Jlnotnl~ habüiudo:

•••' - A 1nOl1t. lalinda~co~tado r:ond6mlsle ou lUa ditloluçlo...

111: ti~'--Ir li<: t.t'M.it.-J.de. l'lJor~ o :1'1I'1:Idt'i0 clt q!JC trata o p«.í'uafo LOtrnor. o
qtJa:l pcj-::r.l f~ eutcido pUa COf1.lnac de F.epre>tenta.n!e1. .'1: • ~'us&n doi
PlI'.t'lf'.entOJ dtTidol.. 1inda Q\IIe a Uf'!.j,jJt,J.e pt"~ I II:ICOOC' ~.: k4dr:. .'-

i 1.- - O.. eweutu..ls óébite-r;, f=-ce.u ou para com !I. ~1!JCi. S:x:W. a&r;i
ulIf.ediri.o I. ltDc:i)&Çlo PC'[" lú!lo p-Jblko. f'bu: cuo. a.o c-ood.1co'lJno IICme:nIC tet't
Utl'~Wl:Q....Uo.1t bDill'tr,~ qt.. pcoo..ootwtu~A OMI o F=••~
SodaJ. d.."'\..~rHjo • Conli:alo doe R('pfC!":O~Qta. em cuo ~tritio. Coo-'Uau.r judi
ciallT..T::lte. impoo.rtlncia cqulwaJt:Dt.e aos d6bilo5 1:lis~1E:I d.anc!o ciC!td.a -o 'altl "
I:ntid.& (.-rc:dora.

I a,- - Io,J..":Çe:r.&l'lt<.'MoIatedu~"&I __~.ftWP~.
C'OrM f.~t;Ji,liJ::,4."Spreliminares, po.kT6. o coat:/"l.to de comrntçil:ll':$~~.lwr--L
dellc'l,I. de multu t jtJr05 de mOf".I cmcaro d<'.trua Dl) tkplMjlb de rontribui;= lell!i
prqui:ro do di>poslo DO ,nri«ra.Jo lellUun.e.

19.- - Ocootratopcd.:d:c!.Upct't...co'ab'dupra~~COIrII.tlrruo.
srja C'fjr:it~:h"elem funçlo da uria.çlo do Inda acnJ ~ PI"CÇOS axnyJ~te publi.
cado pelo Coowlho N.óor.al de ECIJ!J"miol. qlo'e rdltta as o&ci~ do poder
aquisitivo dI. m~. n.aoon.aJ. .

110 - Or~mbrod.C(ffi]tu1odtRcpn:IIt.tJta:l.thqut~ ... WtapNritta.
neslr a"i~o bt,uá IUjC1(O 1 perda aulorn1lJCa do mandato l' ~rt lt1' wbstituldo
seeunCl.:. djip~$<Cr o rontralo.

Art. M - Os6r-,f.G.i<ki.a(omuçAol'pubücid&rlcquecfutl~ publicidade
so=m os req,uisiu)S e.i,idu pelo I J.- do art. 32 f; p:10l aCU. 56 l' 62. doesl. Lei.
IUÍlltan:·Io.l muJu em impoctC-nd...~~ ao dobro do~ PAIO podo
&rlUftcU::l.U. a qUAl rctf;t1ui em f."ClT ola ~u"a MilllicipaIi1..de.

Art. M - E.crime ccntra a ec:ocomi. f'OPUh.r ptoal-/)"I"n"~ôa. la.
U1'.lI.b, em. Pro;~. etGlrar.x.p~ 00 COQJ.~1o .., P'ÚblEo cu &01 1.:1....
rnq.~ ...rü·ma.;1o f.Ju aobr-e .. comtit-uiçlo do c:oadomlmo. aliauçIo d.H hw.;r.t
idcah do laN:OO ou 100ft • CO(ls:tr~ du~.

~n. - rteNSl.o dIt \lU _ quatro &ai» • -n di a.c. a daqIcota wa:a •
ma'or u.!Jl'ia-núnimo lelal 11scnlt ao ".ab.

I L· _. ru.:wtCll\ Q& mama pcna:
J - o i~....d.or. Q CClIJnlOr I o ex-.-rJ"YD. Woridu.ak. .... c:o.e •

dirc:tOhs 0..1 rTCfltcl de emprn. cok'li..... Int"OIpOf&don. cormorl ou C:OflU.nIIonl
q~, cm VJQi' ..~la. rontnlo. pvbl~adfl'1e. Pn)'Ipt"r.IG. n:tat6rio. pe.nct:"l". b&laa;o eu
Cúrnul'l·~'.çIQ ao pub!I<;;O ot.I aos C'O".tÔrr'Ill'''. c.ndldalOl ou IlIbscntOfn doe unlda_.
fttt.~:m If'rnl~•.u tatu ,,-"lb~ a conIUlui.;lo do cC'ndocJInio. alieaaçlo das lraçk'l
tdeiis (.:j s;,t>t(! a LÓOluln:lÇ"lo du l:rl:lfK&çÔC1.

II - oir<corporador. oCXII'T'Ctoreocoo.r:lnIloc'isd:i.~. kaQ:Q(I0I4lreIar-.
ou .otn:nlu de cmprc:u. c~lna. inc.ocvoudon.. corn-tora c..I CoculrU1on qIIC: ua.u.
.inda Q'~t: I IIlulo de r:mprl'uimo, em pr~l1optóprio ou de tttcelID. btos ou ha..cnt
deoilin.l.J..." ... lOC,l:pora.;loconlral.et& poc ...dmlUtltr-aç&o, lotai prn.. lulDri.t.lçl.o doi
inlcll:Ilt....d"'. '0 _

t 2 • - O ;."_nlo dn... crizDe, I<d do """P"t&cia de JWc ......Iu.
õlplM.:.n,Ju~c M arh 5 -. b,· e 7.- d& Lei ti • 1.5~1. dt 1'6 ~ def.t'mbro tk 1951.

I l.- - Em q.la!qun tau. do ~~toC"rlJaluJ ob}do deltr ..,... •
PTitlo do indKlado ~nÓCr' t.fmprc do- m.I1d.t..10 do JulzQ rrlerido 00 I 2.-, C2)

AIt.66 - S.\1o~ttaW:a(ent'tlafrrls.~popIIl1u.JIU.ftir; ..""
do art. 10 da UI tl.(l 1521. de: 1iJ de dtzcrnbro de 1951:

I - r.t:lJocia, o i~Of'I)Of'dor tu.ç6ts ideais dr ~. Inl ""';'-11
lalilf.ur oh Ui~ll<;lU c:TJ'nslanles. de;ta ui.

li - omitir ti' irK'Clt'pOc"adcx'. em qudQucr documetllO 6&ajulll. u~.
que K' ..du~rn OI .In,. 37 e JIJ. desta Ui,

UI - dclur I) irJCOCf-orador, Em jlaU: causa. 110 pram do art. :u c naalt'ad&
• hiptllek o.k 'V'u, ~l2.· e J.-, tSl:promo:rru .. o:kbr.ç.lo do coatnlo I"'I:htiTo. tt&çIa
K&ul de ten-eho d3 cuttVlro dt: coo.tru.çlo ou da CQD'ICaçlo do (OIIdoaJlÜo:

IV-n·./~}. •
V - oatlitirol1~.lIGcoab'ala.aladll:açloaquf"nrtwa •• .s....

i1n. .55. dala (...el:

VI - l"aNoIin.r " incotpor.dor a ob.... por DI&iJ de JO diu. ou rn.nSu.u.
~J:t.'tqj"arrn;T1U: Cl all&lmcnto sem juna ~al;s.a.

PeD. - multa cIi 5 • 20~ o .wx M.11Ji>DL!ai-.o ......... ao .......

P.riurdo unico - ND CUO dr rontnlC& relativOl.~ de lI'M ...
l1'IMI,·lPC o Int"Or~.dor. t'eIOponditl"lo ~da.n.al1'!lltntaJl(w 1.ltu C.pdlJIs.J. Ml1lI
.."'~ (I \'ooJ.'.-ulor. o (O~tDt. o proprWt.lr.o ou utulu 6e dir'l'1ttJ& 6qumdf1:C'"
lcrrrno. &,o-ç.dc qu~ fllCUttln n-o ronlr.lo. com din:ilo nara.U1'O 1Obn: o~.
~ "'lo '.113.1 ('Ol'iICllda:lo 1M fol'tm imputi.

CAP:T1JIO V - DA! DISPOSIÇOes f1fo1AISl T'MHSlTOIUU

Art. .~ - O' .....tn... podorIo>~__c_._
011 C'CIftdio."Wi •art.:h'ti.. ou aped(lQS. '

I 1.- - 1.1 d!ulR.llu comv•• 106ol OI a61;u". -.&o~ ftswM
ihP~m.tMe IIG& rt1.f'C".-li.-I" l.VfIl1alOf;.

, 2.- - ("I: c:«tlnllos nu ~nl.I'i'O ~i~rLtrio:)e+iiealoria!lht.le 4Ui lU parwa
l."DIIIr:aI."lft. f;,k{fftl t Iit \'01\1ptufftflam • C\lMprh II ('tAuwlu. lermot ..~
C'08ttalWJl. I q~' ~ I~ 'O p.r.,..do Intrl"l. ~F~ t'l"'aM:Tilll. wrhllt ."

• ~Jl'i. 1-0 r.:~~th-ac.~ ou oflc'o. IM~Mo. l:ar:lucdw•••'!'Vf't do~
(' rt.." ("'Ih.;" do ,-'OMp:l,enlc te'Kl\tn,.

I ..... - AL'S c~qlJl~nln. &0,) ~'Tbcrrf!l; cti AIptC'C....CI iutrvfN1ltot• .,A
lot'tnjl&~~l'M'nUo ~nll'l:liU~ cOpia. lmpfnl& C'II mirncocraf&da. IUM'ntit"W, •
\'t'lt'llr.I\'"p.tdr'~l 4.:00LtlK!o &lI.'UlIwLu. Jtnnol r c'orwhl;ect nlltri4u -o , 1._ .....
OInlllln.
. -~ ~ ...._ OSçanbriOlcSeR~.iS1f'(l&rm{;r.'ris.Piln.OIIdnidoldl:itOl.ft'Ct~
..... i""'J'llo.",... dom, ,ult1'ticalhmcmE'. o iruln:menlo a que SI: ftfe~ o pui.uflCJ
,J"t~n<tC'

Arl M - 0, propnetJ.rio:I: 0l.I tilulara de dirr:ilO aquilliri'ro sohflf as Inns
n"..n ~ tr: Itrn1'lM on6e prclend.llm c:omlruír ou m"lIdaT c:onnruir hl.bil~6e$
~..Iólda... para ..1r.nJ!,l.;.s antn & cono:~fdlS. mE'dlan~ p.&.Jarnenlo do ~o. pra.zo.
tk'crlo. JlffT1.mcnlt. UlliJOfulI:f .s errJ!~Jmnslant« 00 ,n. 32, ficando l.UJt"iIOl
,u\ n:ti~ lI'l].lliuidQ nesla Lci. pua os inrorpor.dorn. no QlJC Ibn far aphd"'tl.

An. f.4 - O ("~r E:t«ulitn " .. ixarl:r.o prazo &- 90 dias. re~lamtntoMR
U f'C,i\tro no R~inr(' 6e Imbr~n CV4'IG'.ro,

Art. 70 - A prt'$en~ Lei entnu'i em~ u data de lUa publica.çlo.~
l'l",c1It'o n Qe.crYto R.u -',~1. de- 2-' dt Jtlnho Ot J92! ti qlllisql.H:r dil~~-6d. c.
n·nl,,,,no.

., Da."'"R.rro N', .&3.L'U - ~I: ~ DI. au.aç.o Zl~ l0e4

.Dbpt'Je ,J.5brt·1I Upo.:~t4ZdDrta e3ptdlrt btJttt":dt1 ;da Lq '.807. Ü 2/5 â
Dq/P!o dt. 1~.

O Pr.:ddenh ~~ RepllbUr:oI. ~tUJdo da 1 trbulçao que lhe' comere () .r
tIJO 81, il1cUo r dI.: Con.ttltuiçb c ~ndo em v151« O Que d.L!:põt o m. U.
da l.ej nt 3.!O·1 t:!c. 26 clt! agfu~o li2 19vQ. dt:aell::

.Lrt l' A. A;::~tt:::or:'A E!.r.ecJal.• Que lie retere o art. 31 da Lei 3.10'7.
d. 26 de ",loJ"'" ~~ ISSO. .ler! caJ)rtd1lU lO uiur.do que exerça (lU tellb&

uerCldo &U"lô,'d... tr:O!I:~,onal mi S~!"VtÇ06 eous.lderac1~ ~Ubles. p.er1cO--
Ml4 uu ~.r..tscG l.lo.!,f; ~r".JlM5 Q~ste Clrcreto.

.&.rt ,.. Pa:Io ~ tJt-lIo... .t. cOlLcU!llo d& Apo.l~nladort. F..5peeJaJ a.erlo
C::Orullde:adQ.5 arv~~ ~ulubrt-~.· penr:~o:. ou penosos, 0& eo~tL'l'tu dO
QUJ:drtJ <iLt'I:. ICfII que SI e..Lat/d«e I.awbeL'l • ~orre.apoDdeocia. com o.t. 1lC....
J.Oli 't'JI'l;o.o.. nl. '-rI.. 31 da cH_.d. LeJ. .

Art 3" A eaLc~·Ar.. [!-o be:lc'lcl(, de qtJ.e trata ~tE' dteret.o dePebdrrt.
dr (:Clffil'ltJ'ucil\' pe .. l 'r:... ur·~~",,~ ~trtu ..dQ na forma pr.t..l.Cntt. pel:. UI.. 80.
do Rt'&;'Ur-alt:At.T (lt;ral é .. P:tyJ(~wc:la S"":&I, p~'nt.t o In.sUluto dI: Apo
Itb'adc>'" • r ..n"':'e:s _ Q1.r V;tll"~' 11Il.do d; t~mPO de tTlbe.lho pe:rmanen
11:: e bt.<bltl1ll.lrr·~OiA' prc'U1do eu .set"lo·Jço /lU JefVlç ..., ooJUldcraaUl ..na&.Iun.reJ.
penlc.s~ ou p~n, ~. ou:-anLI!' e,. prAz.::, mlnlm" 1J:udo.

Art. (' 0\ L sUWt.N; dtJ !.pcY4:ntadorJa e Pt''1'6e.s rnnar'o ~lnutr1lJ..
b2en'~ t DI\,Jü.j ce uigl{'ne ~ S~t:ur-..nçu do Trabw1ho. d~1 Mlhr.sletlO d~ Trll-
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balho t Pte"ldh1Cla ::h~lal " .. f'1rUlI do mod.~lo .. lt'1 ap"e.seDl-ado 1)01'
tAba DH.L'-O rel~t::i.o d'U o!:mpré!õU qul.' tlJlru~Eavam t& )otiur.dOio. a que \r-
IWI 10111", con..:r.dlua Q,pãSenta:1oJ=l~ espttlaJ. .

A.r&..•• Aa el'iivld:u Jluxit.&.iu Dl ap1Jl:aç1o do 'Pf~eute DecrtLo M1"lD
rIJol:vld..... p.e1o r.'f'pilTumento !ol'llCloOcaJ da frt'.ldên;1& $odaJ W'fld. Rm....

,r•• (M,1ilo de IIlIIlIn•• ltIur_ de 'Jnulbo, .. _.,'" ....•unu....
An. ,. "ta lA'cTUo U'lU. em ~1pr Da da'" 4. lUA pUblk:Açlo nwOlloCSu

ai .l.I.p.....;6u. IIL D:.IlLr"iD.

Ilr>lDIa - Dl .• _ U d' ......pc> d' I"'; 10' de IDdepondfncl' • 'It'
.. lltpu~llc&.

~oIo OOvun
~",.r)' 11""

•• ta.crt;io •• ,~u.... jurt4tcu ••• 1 IlIn
•• t"lCrt~io 41 plllOI flitu ••••••• 0.1 MVR

C .. u,.dtçh dt urU1r"pl'Ofintoftll. 0.3 NU
ti .. IVbttitu'Ç:o f1~ clrtttr. n UP!

,Içio •• J ••t •••••••••••••••••• D.S "'1'''
I .. C."tttlDtl ••••••••••••••••••••••• 0.3 MVA

'.rã,r.'o GI"CO .. O 4hposto fl"tl .rUgo IIio
...,HCI I. lu'" rsferlntn i: AnDt.çio di Ruponllb111.,.df
Tiu1C1 • 'Ir. , ..hdl ,ela le' ,,~ '.4". ti. 7 de 'eu.b ..o ...
itn. 11 ~u.tJ 'D.U'~O Iltr fhulas eburYl'D • li.U« .iat.Ct
4. S RYR.

DECRETO N.·.II3.DIO. DE li DE JANEIRO DE 1111

f 2' - D "VI.uta 41 Iftu1d.de • ..ri af,ha'o
•• I",io l'alioftl'. da "".sp..cthl jurhtUçio .ti 31 't •• rça 'e
CI" '''0. Co. ducont.o 't lOS: (du por c."t.', I!JV 1'. ui' 3
ftril) ,arcelu. se. ' .. scontos. cort'fiji4.s ugundo " h~icel

i1iu Obrt ••ções .taJustiveis do tesouro .'Cionll - .OUM, se f.
1'11!••lglS apõi fi v...c1.ulo...crescidas de aultt de 101 (If';·,.r Uftto) • juros de lU (dDU ,or (I.te). c.lcuh'o, lo.re
...lo.. co,.r1,tdo.

........... Jt....J..lMftCO do. &n.IIr-Jo. d. Pn"idlnc:ill Social.

O P"'kI.n~ d. J\.p~htiC'., 110 U.O dll .uibulc"". QUI Ih. con'lln ID lLarn lU do ,nllo I •
... Coftad~Uíç.o• hndo Im vin•• Lei n.· 1.4:19. dlr 1.- d. 'Mt.mbro de 1171. que inatiLuiu c
II__a Nlciou' d. PrC\'idfnci. , A,.i"L'ltC'i. Sc.c,.1 _ SINPAS, 4.cr.L':

An. ~.- Fk. aprovarSo O tt.",uJ.mlnto dUII IHa.fleio" d. Previdif\Cja Social. qUf
~pal'lh. nt- cs.c,ltIO, ('pm nu. S,IDonla".J:ot,

An.t.- A matiri' r"'.ranu a ... ill.tnci. mtdica, ...iutnci. social, ~uawió. adminia·
vaca•• ''''Llo 'cunbml~O-rln.ncci".. plI.rimonll' du entidlde. intc.r.nkl do SINPAS
...,. '''teIO d" ululamt'nta,.o ..peclliu. aplica".'. no que couber. aOI ben"'lcClI da pr,vl'
"wla aoc,.I.

AI1. 3.· t'.,..," revow:.d•• '1 di,pollit~.Im conlr'rio. "Pfl'ialmenk o. dlllPOliLivol
.....1.llIMnl.,.... r"lrnnlC'1I a b.nt'flciOI.

An.• " t .... dt'crcoloentr.r'em vilor Im 1,- de- marçodt JI7I.
.....lIi., 14. clt janeiro de IV1V. 1~.· d. lndepe:ndtncia. 11,- d. RaplÍbli,c•.

ERNESTO GEISEL
L.G. dd!Yuâm~nto.S;Jv.

O R••ulalMnlo mendonado bo pr...n\.l' decreto foi publicado no Di.rio Oficial. de
.'Im ISl.Iplemenlol.

O Inuo IMftCKmaÕO no pnunle' d~crdo foi publindo no D.O. dlt2il/l/n

4.1 tn.UI" J.IU. 40 t. de

J .. 10 .ttO·.JlIbh·nh.

11 '" •• c.....,.Uor,

UI .', hu • tlf".UDI ~t Yll.,. .rt,Jttu...tf
~'". IItS1&l"ictl, turbtico • p.1ugTs\.tcoJ, - . .

IV • (Y[1ADO).

Art. 19 .. 1I".·I~ ,.lu 4ftl,..1clrl 4 - hi,
.... ,r~~ut.ac> 't açh ,0,u1I", li> 'ci... ~. r •• pcl "fd.d.
,oP "Inu. ti u::"'c,J:

J • ............................ ~ _ ~ .

::'~::::::.:t ;l::d:1~~ ~~~~ :~:
'1'0110 .llio.....b1tflte. te eDnI'ii
.,der, I .,ns ••1r.fUI *wa1.'
artl,t1u, utit'u. hhtürtco,
twrhtlcl. "h",Uha .Vt:TIotlO)
• d ."tral ,ro,,1',nc.ill. .

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

'ttnJLOVlU - DO••otttllMnrrOOI:DlI'C4.aJO

CAPiTULO I - DA n.iteAo INICIAL

.....1- r..:~"~WdII

Art. J' • r vedada I apl1cIcio '.0 ,'r.dulo d.
arNulllÇ"io das 1.U,'I4·ld"S, tu:" .. '.OhHUOS ,ru1ltol "e!,
li 1.1", 'IFI e clllte'••~ 4!elpltlll .u. "io teJI. 't-rul.utr
...tecio....1I co•• fhuHução 40 u .• rctci. ,rofits1ofl.l. SI!
"I IlIt.rtzlCÍCI espechl 110 "' ..'litro i1D Tr.hUo.

LEI No- 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973 - INSTITUI O
COOlCO DE PROCESSO CIVIL •

Artw 40 • lo f1.,l '0 u:.rcfcio. 's enti dldel
I'" 11 rrfere e .rt. 10 tlesta Ui rtcoltllftio lO Mtnhtirio
li. 'r."lho, e. COllta "'Icial. 70S ·(nte"tl por cento) ., ..!
,. 'flpontu1. 'Ir, ser aplicldo (ynADO) •• ,ro;"••• tl .. 'for.
.'eio ,rofhsfon.' (VETADO) '"~ ire. ~orrrlpo"dtntti orf;e. _o
"nrse••• for.' • ser disc1plhld. ,or r.,ub.ento.

art. 5' - E.t. hi entra •• ""Dr •• tI.u li'

••• 'U'''C'iio •

Art. , •••''fOlla-se ai 'h,os1c-ões •• COftt..!

Irul111,.. 2& ~e .af. ft 1 "Z.
li" •• J.t'tPUd;BCh • 149 li. tepubllce.

.IOÁO FIGUEIREDO
Jlurilo JI.<Ido

....... 1114 - Veritl(Udo. ;'ÍlItIlC • Jot'Ido iIIinal aJo ,n-mo:hf lt'I rt'~ruw..
......... _.". 1111 e lJJ._"lIl! lP"f"'Mltl Iclnt... ~.ulU'l"'''Clpun *
"lo.·aollar."",, l••~o *'-,.....j,~ ••IIlef'.~dt••w.fMftM•.
.. ffuoikdnUOl ......

'''''''110 IM. - 51. 'II~ alo C"""""" • ~ifiMi&.• "1 til_tEmi li
prt...... IIl....a.I~1

Art. Z' .. A, at!tl 'Nlvistas auta la! Itrio
,rO'poltu 110 foro do local .f'ld~ o(Orr~r • fuo .. cujo juh.
'ar. co.~t.i...ch '"ncionl1 pau prOl:foSllr • ".,1,1" I ~ClW",.

•• I[SII[RI[ IA R["'lICA

'ICO ubu 11"(1 • Coa,rene lIu.f.".l 'teretl I' a" lI"eio"o I
••,uUlt L~i:

AR. ... O M1Dbt~11O tio 'Tra.ulliho
• Pnl'ldtDClfo Soclal, no pra.z.o de 3Q
(~lnta) dlU, &pruentarâ jlfo}eto de
1't'fl.:lamentlçlo da .poa.e.b~OrJA I.S
PtclaJ de qut- Uata o Irt. ~l d. Lel
11' 1.107, de :11 d...OIto lJe 19eo.

, Art. S' bte Decreto enlrarà Im
"lIOr na data dt lua publlcJU:"o. re"
'tOI&du aa d.1spcl5J.6U em c.ontrirk>,

Bru.lUa. 22 dI mIJo d~ lOeg:
147" . da lndirpendlncla ~ 10" da.
Repo.bUc:a.

A. COCTA z SD.\lA

.larbtu G. Pu.sannho

DacJU:TO JI" a.111\ - IC 22 •
JWO ai lH1

~POra o lHer.tD .dtnlT'O 13.131, ~.

as .. ",8'l'O P liM. • tl4 DKtru.
prC>l>lUftew. .

O Prealdmtt da ~p~bUca UJandlJo
fiar, &trlbulç~ Que lhe eonltte o ar
'-o 13, ·lUIn n, da ConIllW:çlO, oe.....~

Arto l' Piea mOildo o Decrtu)
'" 13.*31. Cf 25 de IIlUÇO de liGt.

UI ., l.tU ••• li 4. ..1. 4. 1 tU.

:~:f::d::·:·t:It::&:~:~.:::o~'~~.:::
f'hcal1ucl2rel "o lurclçto .r0111
11eAllll e d••utrllo ,rnUlnc1u .. -

• ,1[SIDrll[ IR.Rr,aILICA
,.~•••'er "UI • C."II"'"D "u:iDftll 1II.Cl"lt. e ....uc· ..... ,
1I._1.tt L.':

Art. 1. - O fll.r '11 IJlIIU.IIII 1I''t'i111 i .. 'Jl

tI ••.-.. cria'" ,ior 111 to. Itr'htçõel •• fhcalhaçi. .;
lurc1e" . li. ,refialhs l'bera'll ,.,.i fhlda ,.le res,.nhe."r. "~Irl', 'II:"'a I cobrança til: "".1IAvlr' taau eu ,alu
.i.t.1 ,n. 401 .,...,ta tIS lO Irt. 2. 1111 t. Le'. -

t l' ••• 'fu,io ,. "Ihr' 4'11 afluft.dl'l 'In
rI'.. luh .rU,r. .eri. ebllr.._os ..s U,uhitS U_Hel .1..'1...: 

• .. "rl '~II.' ,fltu, t (4IIvas) Veltl e JIIt.r
'aleI' ,~ a.'eri.c" • Kylt 'fi"fttl! ao 'Ih:

• .. ,..ra ·,~nDI j.rt41cl, •• Inr40 n. .i I,!
,.tate. C111111 lI' e.,U.l lochl: .

III leo RR ••••• Z 'lU

ac1•• di 'soa .tt_ l:5tIo·m· ;.............. '1111

nfll~". I._.U; 5.JlOO,RYl •••••••••• 4 RU
Icf., lIIf 5.000 Iti 25.000 MU I ..

le'., ~e 25.000 ati 50.DOO "ylt........ I lllYa
.ef.1 dI' 50.000 .ti 100.000 "U.. .•.•. • "VI
lU•• 'e '00.000 IIIVI ow •• 10"Yl

I " .. -AI '11 11 11 eu t"llr.uu.ç&.. II 1l.llDU

S.rf4!icl1 '''.tl'''''''' •• ,furfl_fçio 1ft eutro ,.".. 'bo Reotoul
~"t filo e If, lU ud, ,.guio anutllldl , .. uhr C1U' flio UCt

4. I .n.dt 'D "u' fõ~ '1'0 ,.la .Urtl. -

I ., .. ~UIl'lIll'o b '''''firo relhllro. 'trio "IV.!

tllI, a"nu. ti ,.ruhs d. 'fll.lU.d, nltUvas lo p~rrodo nio
"'''tido elo ,urelch. hculttdo ao ru tetho Connltlo COnC!
iltr h.n;io to ,,,of1 loS fon.l eo.proul"_tflh t' r'"t~.

· Art. 20 < .. 'Ibl is. tnlld.du nhriclu fiO arl.

" 'ut. lei • fh'cio dos ",lcru. du teus corrnpondl'fltu

aDS srus ufv1ços ttlltho~ ,atos indhp'flSinh .0 IUl'"dcto
411 ,rofhs'o. ttltrHu aos ,b.ho dhcrtaln.dOl t olatl'"Yldoli

Art....~ - P~rJ, a.r .jui:hIlS. a;ii() "\ltel.r para
oa f'JU del.ta LeI, c~j.tb'.ndo, 1ncJ.\lsiv«. C'V1.t.a:r o dAl\co ao

N1o-ub1enh,. .0 ç'on...n,1~I', aos bt.na e dirdtoz. ~. "'alo:,
.nSsotico, ••t.'Uco, hiatórlco. t.urt.U.CQ e pa1.alli!.tJ~o

lVET.I.DC'l~

AI't .. 319 - .It. .ç:.o pt"lfleipa) •• c_C1telar ~rio

••r pro;>Osta.c ~10 It!rd..t'rio Pü.t1~CQ, pela União, pelos Es
"a&la • Ih::s1c!?1o~. l'~rio ~1m1>éJ: ur J'Il:?0st·.. por .'Dt....;
QU1a40 ...,nao púbUca, tund..çio••oc:lcc!..de de eeonorai.. 1Di;
t.. 014 por .,scc.1aç.io qUI, -

1 - .Uej. ~onn.it\l1d• .J1I p.lo WDO.... &no. flOs
U%!IlOS d. leJ c1v11 J
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Art. " - .".'....1. 11 4tl"'''''''1 t.· c••tr!

An. '! .. ·A,tin"u i .çiro c'-wfl ,iir-Uu. firo!,li" ,...11 t.f;-. (õ'i-'(I •• 'roceu. Chtl ••"rava4fo "Ih
1-,' •••.•". 't 11 ~t J ......1ro 4. nn, ftlquilt u, ... .,r flio

•••t .. ,~•••u ...., ••• , .•1'1 •

4. 1 ti"

LJj H.·~-M:'""UnOM; JNI

~e N.J.'~kS • JHdltara e ei:1í....e porJiclpcmzm d'- optrcg6tl ü
gJ.lerrtl.

O Pldidt'ult' ~a Republica:

J'I,('o Uw.r ~ o CWllrcsa.o Nacio•
~; dt,·re!.líI. ~ tu ~ncJo:1o a k~uinte

- -,A;l. 1." O ,,~u:üd d.. ,l, FOlç;t~ 41"
auu.d.,,~ qut 1t"l\"U nu tuotru de ojJeJ1l.
~dJ,l Jttlln. ou [tuha. rom)Jridu
~Jo .de lJAtrulhaD.\emu dr:- "utn...

d:}1~rJ~~t·~I~UIM1~:l;t:~:\~~:~.~!I
qwukiu Itõl.1H.lf:ru!(, lJOor.. Il u5tna rt.'

~=~~t~"'p:~o~1~~n::~:~~~:.-
:~~~~ 0' 'r~~U\VÃ Ve:ru:im~nlOim-

Arl. :!.1I Os. ~;.ibl~l\tnte~ 5uboficir;
e .Io.l."'~IUll\ du f'EB. )i'AI;\ I:' Menu'.•
d~ Qu~rr•• q~ Prtl:UCht'H:m -.s tOl•.
.d~bt.,~ ü!i:Jdlta IIU jftU"u I .• ifUZIr~,)
G.II.I hh=-.Jll;b t'Jlnlal..eJI:> COJIl:t:dldl&b 'tu:;
oIw.:JiIU.

'P"filtra!u iWitu. O:, I:all;~n[u-.s Qur:
p.."oIUlftm cur.o de CUlIJ"CilllmltS de
.Pt:Wllo,ltçlo OU f:(,jllludt'llIt, qUOIllda
tr..lU/tndos I'kfl, a IC:Jt:'n'.. tJu rt:lor.
lAád~. It'ritl }J'rl.llnovJtkIII nu PÔStD Clt:
~~ndo 1f"f1tU1C, com 0.1 'r.:ncinttnioli
!nrt"r~,b. dht~.

.,.....h. t. 14.t J"'.'
lU' ,1II. J ..I.,t"'~'Mh • "f 4. lt,übJiU.

.HlSE SA.RNEY
,.,.••doL",.a

enqU&4nda., cos t!rmúl desta Lei de
ao6ldo cem • função qult OI be.D~tl"
<lir\lla DuoIam. _ dt :12 d.
lIlaJW: de lHJ • dur.nte o perlodo em
QU' o 8ras11 partlcJpou da Junta. a

~~~~~a1JneDte Im

Art. 1.- &sta. LeS mtn.ri em Y1Ior
DI. data de au& pUbllca;l". reropdu
&I dLs;mi.;6U em.....contriria.

de8j~o PrdetaJ. UD , • d~mbro

3cll> e.ut PnlIO

Arl. '0 •• f.nlJo _. _ti. tr.la ••ri. Ui 'tlta

a..' ..,I ,,,,uha.ftU40 , .. h 'oda-r Encuthe; 'lO ,r.i. ,. tO

1••;••1.) Itu .

'Apt.. " • [ste l~i ta"... I. "'10' ai ••U ·.f lua

.1". \;a • IhUfII'. Clf!I't..~l. I. 'ho"'.,•. I h,
f'.luft. 'ti. "., C......40 rawtl'\erf • I' fMAi!. t,r" •• ,;;
.. Ct"ut•• r"t,.., .u "~r tuuhDI butfu.iI .~ • .,. ,nU
Cf...·l. ""flllrhaul, • Jlhtltirh 'ü"Uu t ,.,rnuta;
ttl II c......I'••,. lI"t. IIUI I"lnrlOl 'tUlft,'ol I ,.",,;
I""Ci•••••181 I.u'os. -

"'hr.fo üaito • r:.~v.tIIU • f •• ,o ar. fll" rt
...1Iu",,'o•• 4il\hfro ,tu"••, ....U ••O •• IShUhcfl,,';
a•• fh:f.' •• cri'lte .. t. cuca el. Ul'ra~!••lIItlirh. -

• ..t. 14· t Juh "',ri cenferir lfelto '.l" ..
Itr•••, ..,e.nas. ,a... "Ihr 4.... irreplr"'fl i ,~,.~•. -

",.tl 11 • Dl'Corrf',u &0 (S.SUftlf) ~'" '1> !ri 1'1& •

t ••a ~V"'':D lfl ItM.t"~t' cD,,4Ithn6rh, u. qUI •• "S6Ci'G'i~

'lI't.,.. Ih ""••0"" " •.lfCWÇ.O. 'uni fui.h • """'tirr.'.'lho.

....

Arl; 11 .- " lutel't. chiJ fi,. coha J""."
.,.. O.hU" "suU 5•••çit' hr Jiul,u. 1E,rou.rtatt ,er
~fie.ii"cl~ 4e '~.,""••ipôten .•& 'UI .... l ••e,. h,Ui••_.

,."rl ••u."r .""i -.,i;;.~ t4i-;ttr. -;II~'a.. ~.....h~
4.... " _. "••, ,r.r•.

Arl. l' • D .11ft. e"'UI.,.r I ••act.,•• '.l.rl
• t"':' •• rf., ,..rt.'· .1 Clttctol .rUI,..,•••11 C'!
f.r.'''''' 4•••• 4••"t. 10 •• Ui ., 1.16'.'. 11 Ih Ja.".!
" " nu • ,"-,'0 ti' 'rouUsp Civil. ~U.... ,ece....,u,. li'"

• .,.uul. I .utfUtlH~t. hhl'ld&!'~' __ ". _
'."I,rlfa ü..ico - la un 'f JtU'IIl,h It .;"fl.

• ....e"('0 .uur' .....11 rI't.ru rUII.tlsiuh ".b propof...!'.rI ,••Ci..."ie ••11. • ."hltnu coft1ltn.4os lO 'iurlD IIn
• •• U., ... ,rtJuh. 4. ru,Pftubiltll ••ft 'Or JII'''''u • "noJ.

1.,.1. ,. - .u ..tiu 't _UI trll. eu. hi Rio

"",.1 ••hJlU....U ~t uUas, ••phlltl.tttol. h".r5""1 ,'r.!.

, .. ,. I 'Ult'~"t,. tutrll 'U'I"SU,

• 11' - 01 nus 40 hqu'Erito chn loV 4as. ,.,.,
Cc i.hr••çi. ar,.. i"'.'l nrio n.uttlol, ....... ri.. li ,!,
c.rru •• r.1h 'u....0 ,ure 4ft J (t.ris) .hl~·tO C'_Hl.
S.,nhr ... tI"hti,l. ,übl1ce.

• It - Ati _U', •• nuh _" Co.n1h, $up",tor
4. IIhh\frio Público.• UJI "o.olot.~. eu nj'll.dl • "r._,!!
til. 41, .,...uh"'I\t.o. ,o4trio n nnc:hçõu h,Ut....u 4P,,!
I.ahr ru:." escrihs .u ~OCII.t"t.S. '11' se,.io juntatlos toS
••t., •• !aq ... irlto u ... a"uldo' il ,EGu 'e hfor••çio.

I."". " prolloç'le 4.. 1"lIf"h••!nt. aui aub.tt!
.a ....... (·~C'1ihr.,ip '0 (0"''''''0 5u,t"i.,. tio IIhhtir'.
'wbliu, c&ftfo,..t IIh",uur • u .. l'I'.tIroU,.

I 4' - ••h:••~... Conselho S~perbr ....•••ol!
lU' .. ,,,••oçio 'e: ar""h...uto. "ui,"..... 'ud.. loto.e..lr.
5r,•• I. IIhthlir'Ct ,"úbHçD 'Ir•• 'JUiu.;... to 41. 'Cfi••

I 1t t •••• li " .1"'1."
,h" •••1••,51 • ',lt1S,"_ •• jw1tUI••• ,ec,hS. f.,.,,"';;
••••"r••.a ..ri .... tlll .11••• fi •••••• 11 ••.,••r c••
re••r.'. , 'tu..,rf.uu. ...

'...r '''Gula.o ,iiblfco ou ,.rtic:uhr,ctr'Uliu. h'.r.'Slu.
••1:II!IJ til ,ertchs, lei pru-o cu IIsh.'.r. o 4..1 ai•••_.
,.S lU h,f''''or e'l~ (dez) 4tn 'tltl,' -

f 19 .. SOft.lI .... cu., i. _li' • hl t.,•••,.
It,ne. POdt-Ti í\1l' ht.S". ct"U';o •• hflrNeh, 't,itesf
.. 'Ult (I 'cio podnô ser ,r.posu lIencH,"ha", Nqwles _o
c....t.,•• ubrn'l) lO JwU "q-lII'h1\I.. 105. -

Art... Ip. "ra tasl1'u'r • 'h1chl, • 1~'I.FtJã.!
•• ,otl'..,i rtqun~r. h outo,.1cr.ltu c••, .. tutu. .," certltlõu
•. h,for••,õu t:l:U~ Julgar ft.ctuir'u, • ura. forrec"....
."'to 4. 1S Cquhn J .,hl.

f ,•• O MUistir1lf Público ,otleri tft5tl.ru.

GH • "J.f.I., 119lll1e.oc.. ao- ..eAu .GLlI'O • -. 111
UH ...ocla;"D 1eQoU.1,••~.... b.-. .~." ....U90 .....111
ta,·u l't*O Ji tb9':'r.:aort.a1l ~ ,u~..r ••• ftA~"".

J.l - . .lnclua' ertua flua .. .fin.li~.~.. ;1hSt:ft:ncJo

ftUs, e pr6t.ç-iD AO ~.f.~Mlb.f.etlrtl:l .0 eOl'lsUllâdor .. 80 p,cl~l'!
~n10 ut!&UCCl. 4!,.,titicc. Mst:õdct\.' tur1'.tico .. pehaghU
co (vcrMlO)..·' ". -

'rt.. I' • 4"'lI:tllr t ..... ".',rl •• "rYt~'r
"'U'ltcõ 'ulr. trnocu' • h1chtfl'I ~'o Jil1flhlirl. "Ufeo. •
• t.tll"II'l~.·nt tar.I"Oi'ÇÕ" 10.... f.h....., Cu. lU••• "o3e
•• ~' .c1o ehH • hlh·udlJ-1h••, .~..uh" ti,. C'''''hC-E.:

Art .. 'C- . Se-, •• ,.urdeh C...".. f6".~ltI•••
lut"l • trnVrl'''' tfrftQD co,,"'ct."h •• flh•••• '""_
....JIr • propo.Jttv".·.a. a;i. chU. r••teario '''('' I' .1,.11
tlrl. t~UtCD FIr' as ,rnhtiftc'u ,",ln11.· :> .-

I t.1 • CJt. G4t10 ~ c.....tlfte1. •• aNft6Dfrto ..
ee10 per ....ÔOI691o 1.,1~. • ...U&h'100 .~11.......
ti • tU,,"r11!l1~t .t'n.

I 19 - C J11n1~dJ:'1.o t'libUco, ae cio 1nten.1Rr !lO

proe.••o COla0 part.. , .etuftrt ohrJ.ç..torl..~nt.~ eor:.o fiacal 4a

'i.1.

ar, ... II .. '.~erl • ·~ ..h conu_fr _.'!".,.o Ua.!,.Ir. CI••• "a ~.ltUi"'h ,rhh. t. ,.,tlI0 ••Jlttl •.'r....
I , ... I. nllulrlarat••• "UD' o3l.Irt.ic:a ti. lf,!

"CU ,ilHel iftu"cnacr••• ,ar. ,.,iUr ,r..' hs~o i .•!
"., lu" .. , I upur·.n'l • i econe.i. públiCl. folff-l'i • "'ol
If'l'l'Itr ~D lrUIIII.' • 4!iu' C'O.petir o ,onhe:dlleftto do rup.!
tho teU"'O sU~"I".'r • lucuçio ti. "_In,r.u tltI:'IIio fU~

tla.ul•••• " "u11 tlbtri I,ruo ,Ir, "•• .rIS tur.U J:ul.!
tI.rU ••0 ,ruo -. I Cehu) ~fllI & 'Ir'tr ... ,"bHuçio 40I'.. .

Are. '9' .' s.e • ,'r,1e IIfD .n.fltert. 'Mblin. t,,'_U,.. "411 li IIftU,i_etas. se cenuCtr ,. t.aa1I.1i.ci;
.h~ f"~'~.t~t.'· ~.~•.• ;~';.Iit.r••••C.o chi 1••reaonri •
u,_.h..u\. 411 • .,tOi ,. hq.,f" .. ci.11 •• 'u .e,••
.....f .....Uwll .. f&l~,..o-. 1..:tI...enhllll.ut«.

,,.1. ,. ~. b••".", 'c, , ••"t c•• "ft••~
"cb.t. 4. '. f••) • , lt..i.) h ,u •• 1'0 ('U) •

'.100 .tan) 'htt'CS-u auS,,"hl" li. 1..tun .tet....., • MIM.
• ,.C , "'U .u I ••"ulie " .1'" ,lc.h•• _.
" sa I tr.p•• U.r. ti. 'fle chtl • ...."'. t''''''ilui'fI ,.h Illohlirlo tõlttco.

Ar': 11 • Ii 'e" 't' tuh ,.r ••J_t•• ~"
....t. " .~r' ••ç•••, fuu lU 'h f."r,_ Jtlt, ••IU.t .... ,.;

.., c"."'.'R"1 " 'f'eshei. 4••thU,.f "nllllt.. • UU.!,I. ti. Ilh't~I.1 ••çh., .... 'lftl •• eune;' n,..cH1u••"
fio c••hll.,to 'f .vH••1(,.11. fI .U. ro, ..vf'ehfttt' ,11I CI.!
,aU,,". h." ......u.utt tlt "4",r1.'''t.o _. 1I",r.
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"'1, I,' o. ..\li...... _ J' ........,
WJ(, ".,Ullr.1'WIoI ltU'I • hlCm ft.
.ntl"I'lIui... 0\1 htUI'L..dUl. IDrIU'6u
Ihu&l\ '·"UI••t'lUo, te.4I' .~ MUIta'''n ....lrrol'St·U4,·.......f&"OI ~.
nvti·,

.Arl. C", (h lJhlu.,Ill', jllrJ~IYl ..
"11\._ ..d.Á Inl..,tlolt;llll,lt.. 'tltk.Mf'nl.
jl..... " u'l\k'u, cru ,,","'ff,tl1tI:d.. dI>
",riml'IlIUti rtelbJdOl. au de mule;i1~·.

~=~~e~.tt::lod~r::~~~ :~
p61Lo Imtdlalo lO que Unham qUlluda
ftClbtranl IM; 'lrUrienlOl ou adquiri"
ram I lIlo1btlal, t nforDl&do$ C'DIU OI
nnc:1Juenu.. da .ylUD\D. arpmocao, 1UL
font1ll ••tatuJda ptlo Dtcrl!Lo--~l RlJ
IMro lo715. dt 1m,

Art. I," O", lunrlon'nul PÚbJIC'IIlõ te
dl!r.4. ca:tll.duall, munh:1J)lilb. dll cu
Udllclea IUlÁrqUk:1Ul OU de aueh.d.ou
clt nonomUi. au~ti. que llulUlnl l'lllrU··
elpllcW dAI rdtlÍda.:. gper.çüp.. dr. lucr..
r....o .e ra!)D.!.rnlart:m. l:o:.•J-1"oIu ~a
".m"a~lI. ulobt'I&,'ctd:u: M prt3tlUe
1..1.

AI1. '0- JdtnUt.a1 \'kIU'i,\tlU udo
('Onc~dlL, .01 dYb • IWII""r~~ue

'urlm lIl"""1lO1ad~na Illado 111111.'.
IAw v a,,,,,,. "lYkl~ .. ?Ul\~•. em Cll"

"'ter 11i1l1ar, n. , ..rt, ti" 1.1.. 
J'.I, OCIlU dhf"lLO • tt'Ct~r 06 ''Inc!·
IntnlLJlil corthJ~hdtnl~. ao 1)011 u da
.prl,;Juo~Au. CDnltr~ por ,.t. Lei, ".,~

1Ut'n1.tl • s-rtlr de .ua ,"Ia~nr-J.-.
Art. 'l.' R~YUl.m..1t IJI dl·po.rJrÓf,

.m e"Mn.rJa.
R!'I dt J.a:u:h·o•• dt" junho dt 10",

pl1bllt:••
E'u_JIoO O. DulllA

AdrGllldo jJ'tMqUilP da CO)[CI..

BU..'iu NOTDU/la..

CtUlroberl P. d. Cos/lJ.

Raul 'erUJldt:•.

'-Corrls • CAltro.
Clot·~ p~staM..

LoHkl dt CorvuU.o.
~/"'ilr..t, JJurJ.ani.

llt,rNUl F4çllc:ln:dil.

.~rHl.'ldp 2'roI1lV{IlI~I:M

"'t.• rlVog' lItuoltthol400,!.
, ...U-lei 119 t.O~5. ~t U ti. out,!!
...... lfa3.. .

Art. to - D ••pregado .1splnSldo,". J'nU CI!
u. ao , ...lodo de 30 (trinta) diu que anUc.dt I "U de SUl

'c."re;io nh,.1Il. tui dfntto i tllden1uçio .dicton.l. tQUh!
l •• te • u. salário .enul, St!JI elt optlnt., ou nio 11'.10 FUlulo

•• I.raftth do lupa d. Serviço - nas.

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

D!CUTO.LD M.- 3M. DI" DI DIZOIaIO DE ....

DlSIOESOIKE EFEITOS Dl OSarros SALARIA.IS E DA. OUTItAS 'ROVI·
DatClAS

Art...8 _ Ao .11'I1"'"1 Irll MbilG ularial com InS .",,,,,..doI. do poMtj:
, _ ll.otIMlrid. ,utifi.::açla. _"",.,.,,..,. CN ~aJq"," Olllnl ,~po dt

fltrlllulçlo ft;linlSa. IeUI diftlon:s. s6eMll, ItftftlfS IN tlNI.m dor r... IIld,..I','...... .n _ ..ri1lU' 1w:ret."""-i5eIlÇ6el,.diooi~_,.~•.•MI
I6dot.litllun. ariolti.u m...brof..Õf.b~n.iKalJ_~

11I _ lIt" ltiueh-Ida.
.....doÍlllQ - CotItidrr.·....bftoul&rill.IIIl',... .....Ic .... .,

..._. UI eo&d'c6al ,. Ui .. .,CMl~o III~ 6rrido ••~ _prqlldl7l.

'" 1 Jat.

m J!' 1.1:1 - .. 10 ao 0tmmI0 .. 1m
;H ..... _ao o. -.ligo, 17, do D""'_'II.· le... 14 ".r og..'" ,.

·ltOfI, P'~ .,'·D c:rrcldD U JI1'tl/WI.o ", At1Oft4ttfa. .
o Prisld...te & ~b1Jca '

!kJ~ uber que o~ H.dOna] deeut& • eu l.U1,tJo2)o a~_

'• .-usYlio~O.:m.u.: ::..'t~~~! ". 11. 4. 14 41 ..-. tio I~ _
"Art. J7. Pan eftllo de lfam!elincla. prOTlsórla ou~

·btIltt. eoJUldera·1C bue 40 aeronluta .. 1oca1lc!a~.onde o mttmo
-estA ObrJp.do • peitar~ e na. qual d~"er' tu dom1C111D.

I 1" &Dtende~1I como: .
'03 lnllSfot!J>ela ~6rIa, o 4eslocam...", llo aeronauta ""

aua but-. JlO1' ptrlo:kl 1tlfnktY ou Jcu11 .. ~D\o • ...mte dll.s, »ara
prest.ç1.o (te aenJÇOS temporá.rJos. aem mudança fie dom!cJUo. •
,0.

'
fttoma. 1&0 1010 CU5t • lntumWoncla Que lhe foi COltIetlda:

11) trancfmnr:ll ptnnJnt'utf' o dt'slot:amt'nto, com mnd.nça 6:í
-=:~~Pe~I!~o~::'Jau~ b~., que pu.sa a ser outra, pf.: p!!

I I" tio "';-,k\B""fttll'la JIr01'b6rIa. <> emprrpdo: t oIlrt·
ta40 • ID,-ar ao ael'CllUuta. além CP u.liJ1o. 11Ift alÜCkJDlI' meMll.
~ lidrtlor • ~tt • cInco.pu ""10 e u1ú1o recebS60 ..

• I' Na tra.nJttrfDCla ~ll:IUJ)eDtt. C) aerom.ura. alim do MIl ..
r)(l: ttri alSefUn.do o pa,a.r:ol!nto ele 1JtM 1.)u4a de- CUlto. nunea
IrUrriGr ao "'k1~ "dto quatro mt,n de sa1A.J1O, pu, lnl1mlaç:lo li!
despa.a! tlt' Inl1l1an"n p tmt&llçi.o N DOTA b&~, bem OOmu Cl RU

~~;:;ni:s::Ctf:~;:;~GOm~4u • JI&UIlIf:
••~ &lutuado Cl pramtZ1t.o de. ajUlS. de- eusto. D dUpaIto DO

JlG~fClo &J\ttrlot K utt:ndt aM cl.epmc1mte:. do aeronauta. aa1m
c:om!clera\bo peJo. ~I DrrtnlCl d:. Prf'Y1dbç1a 8oc!a!,

« •• Ni.o .. tneorpOr:t • nmuntra.çlo do auonautli. o adleiOo.T
.. IlPe &lati. o I 2 . cuJo Plramtnlo eeKa • partir di. ,,&u t'Q'. ~~
••er;.nall1ln~ li .""- buc. bem US1m ••Juda Ãf CUI'tO • 'ut
_Rfmo't· .

, •• O aeronauta traJIIsrrrl6o. e:r. cart.t.êr pcrma.neDtr:. nlo PD"
drri te: outra tra.nsJmncla. do IDem» tipo. &em Que lDCO'I'n o 11'I-
untido de- dOis a:'KJl. •

I .,.~ VJtrapa5Udo o pruo • Qur- I~ retet1= a let:. _ do , 1',.
tn..-u!er~nr1a prodsO:i.:L MfA tfLnáIonnac!3 em l'erma.nente. fanc!o:oer~c!C'r .obrll'a~(I &o pap.mtnfO ~ .'JucS:l dt custo ft!erI4.

,.~àJ ~=t~I:~~':.~I.I'O! tl. 4ab. de' au.. l)UbtbÇlo. fe;'o

~=~. ao 110:: C[!tubr,,· tSt 1173; 152·" lndependtnda .. 15." da

. l:Idl.Io G. Ilbtc
JiJio .mrto

•3. AntrfPl Jl4CI4o
Joio I'olllo .," Jl<IJ "<Dolo.

JZI Jn '.121 - • 11 r.. .&lIDo • U'lI
~ IObrr • ~"~. fio /Vel'o .,ev14,1; __ /tU .. e.._ _-. """" ... _oca ,,_. fio 'o!>ro ... ---. noIlao4u __a_ lIr oUmrnlo.do "" P4b<llho4or. •

1'.~ 41. ilopGlll1...

7a;D ... II\JI e~~ dIÍftta, • cu anc10DD ......
p1nlaW: " •

.iR, I' b __ Jurlll1eu »o<\o~ declllZ!:, 11. Iu= _ ..l )lO:O

!InI do Jm.poIto .oore • JUlda. Ct dobrp c1u~ eomprovad.amCDte=:o.=et=oMmtr~::.~n:~~.s:=~~
_: O ~ento ""'ta loeI. " •

• I' .1 4edu;lo • ~ .. Z'der. o ccput 4este arlJ.co 1I10·pÕduf.:nor:r. ~um~~~tt c:a:oc~~~,:~~ ~"u(C:;tt.l:T,
oIe U d. dmabro do );15. • lO!II (Iiu _ conto) 40 lucro _.
Iim.

l:ao b -.. llSo dt<lu:l<!u DO _lo 1I:wloolro cor:<spO!ldonte
poderio er ttanJfcr1d:l.l ~..:ra drduçl.O llOI. c10II uaro1doJ IlDaDceirOI 1Ub...,"""ta.

.t.rt. 2t C\C; pro;ramas dto alImentaçlo a que IC refere o mico ante
'113 demio conferir .pr1ortdJ.r:1e ao a.ttnd1mento dos trablL1hadoru ~e
ba1u fe:lde e llm1tu·~-lo l.Oft eont:'l.ta::l.os pela~ jUIld1~ bene..

flcl'i!:.:O&nlo '1IDl,o. O M~":lO do Tnbalhl> _1<tW.r-se-l <t>m o
tmt.1tuto NlclODal de Allrnentaçin t: NutrlÇl.Q - DUN. para. efeIto do

~~~fO~~.~1n~~=::v~~to't~~~~ur~e~tep~1a.P&I&
_. IUIturú. pela empresa. I10S pro~ de allmentaç10 aprtlvadoa pelo

Mma~tdoO~~'ix~CUU'fO~,ul1maltIZt-. presente: 1ieJ no pruo &

60 ~s~' :::"1d ~, tm l'tror na data. de S".l& publloaçio. ..

YOP~i1,~ç~ ~:.nCO!\:6r1~'6; 1;S&' lSa 1nlkpendlIlc1... " ..da
1lopllbllca
~ CiIDEL.

IIdrit>B~ IIfmom...
oIl"",ldo Prl<fD
fttllo .. Almeida IlClChodo

UI.' 1.Ua... 11 fi hlwb••

AlI. 4.- :.. Os 4irctGrn• .&drn.~n. __broI • Ma" fi..... ceê·
~. titulam de flfll'l' iJldnidu.al ~ quaisqucr awlnw. dirilc.1a de C1ftJIrnA'
ftlPHd.m pela iafr",,1c do di~ lIlI 111.. 1.".~ I • 11. _ulo n;no. •
.... dtInçld * .. lfth.1lftI MO.

,.,.. üieo - AplWw. iDfuçlo ,fl"l'illa .all artiF. o De••• ke
......TrI~a1lIonprnauari. IO~ paa•• rapoe5«bili4adl•• MiaiJtiril, PUWi·
.,............_ lho~••IC IÇ'" pall•

••••••• 0. ·Ãft.: ~.;'': ·i.·~,;~k.·~·';;';~: i.;:~~~ i ~'I;::~~ ~:;~;; ..... ~ ..
1Í1Ileft.lUfCila"'.llt'ipniall'lfrakx».'lIluJu,1"ariiO'lldcdc:zaciIlQ\llftlaporC'nllodo
MIMo llllrill, • lCt IJlicada pelo Dck.ado Rlplflal do Tnbalho atdialll o
"''"~.' '""'"t~lWlIa"ifOl:62&IKlUiftleldloCOflJOlidaç"o dlluG'do Tnlb.lJ!.Cl..!II ,rqgflO 4a mpofItlbdK:ladoc crimill&l das pnJOU implK:ad...

CODIGO PENAl.

OICU:fO.LDlf.· ) ..... DE7 I)J:DF..ZDDaO DI:1"•

'fITULO XI - DOS CIkIMES CONTItA. Ao ADMINISTRAÇAO POIUCA

CAPITULa I - DOS CRIMES PRATICADOS POR FUNC10f01ÁRIO
'OIUCO COPorTIIIA " At!MJl'iJ5TUÇÃO EM GEP.AL lt~::!l

" : , .
flMlCW:ldrSo Hllfu

Art. J%7 - ComMln_ funciotlário púbhco. par. D10 dtilM prtUiI. 1I1111ft•
1MbDr. lral'Eutcriallltnlt DlII s.em tcft\IIMrKio. IIUeI "tIO. IrlPtCIO G\I til"
çifl pUblica.

,.,"ralo Wu.i:o - Equl,Mra..,., • IUIloC..:márJoO Pl1~hco ......ncc utlO.
IN\PHIO OU lwa;lo C1ft mtida4c paracstalal.

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

....................., ' .

~"'" 2.'1'..... a•••.,no ....,
AJtera a l~bla;iío do lapouc
41...anda.

...........:~;;: 'i; ··~·;;;:t~·~:.;:~:.~:~.~;;~~; ·;U·;;~·l~:~·· :~:~.. ~~:.
:pr:::~:l:: :-~:~.d:O~~i::~.4:0.~::~~çõ::~i:~~éc~ao~~u 1:::::
to-lei D' 2.J23. d. 26 d. fev.r.iro d. 1987).

'11 O .a1or •• eruJ:a~o. tJo i.polto .. ~.. ca~. ant..e:lpaç-io.
'ood.kiao ou qupt.•••rá d.t.ln.in.~e ..tJianta .. ault.iplicaçio de "u va
ler, .xpr'••o •• nw..ro d. OTN, ptt1e ".lor d.ata d. data do ••u paga-

"111.0. I 2' A falU ou in.u.UCiinc:la d~ l)oIIJ;"'n~o do iapo.~o. ant.e
cJp,,"o: C!uodeciAo ou quota. no. praZO. -f1x.tJo.. .ujdura o cant.ri"
~inte •• panalidaidt. previ.t•• ba 1a;1.1a,,"0 do bpoat.o de ran"••

............................. ~ ~ .
.rt." 1) peg••ento .s. c.4. parc.l.r.l..~iv.. ant.cipaç"o.~

'u04éciDO . ou quota d.vt '1l'1" detu.do .ti o últiao dia útil do ..ê. cor
..••pondenu ao .eu vencillll!:ntc. re.salvada a parcela vtncivel no .él de

1d.ae..bro. Que deverá .tr paga .t.' o iíl tiao dia iítil do ••gundo dac.nC!io
d•••• aêa.
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Ar~ s. o. clube. d. lut_bol prolbdoftal oofttrllHahlo _
I' do toul •••u. r.eelta bruta••_ ,n,uíaD do .cZ'Iacs.-o para n .....
cl...nto 4.. pr••u;a.. por addante 40 tra~1ho.

11 - d. 201. para oa c!...h.

Art. 3' A contrlbu!cSo d.. ftlpru.. _ geral • d.. entidad••
oa 6rgioa ...101 .-qulparadoa, d••tin.d. i. Prav!d.ncia social, 1neident•
.abra .. folha de ••lárioa, ••ris

1 - d. 20' .obre! o total da. rr-un""raça.. paq... og cr~lt.

d4., • qualquer tItulO, no decorn'r do "oi, .OS aequradoa ftIlFr~.do.,
avullo" autõno-o•••dJninJatr.adoreu

atl 101
.. _t... 10' atl 2n

...Ia •• 2"

bce••o 40 Indica d••apr... _
reI.elo ao lD41ce aL!Jo do utor

UO,ou
'00.,00

1.200,00

O,tI
1.nI."

.te
~ :no~o! ..
toe '0.0,01 •

'arhrafo Gnico. o no ..Uria p.... a 1nt.~r• .r o ..1&.rlo
"-ecDtdbuiçio..

Art .. ;ZO ...Uquot.. d. contrlbul'Ciio ~o aequndo trabalh.40r
autane-o e equiparadO., _ do .~ur.do empraoador, be-. Co-:J d. todo. o.
ecnt.ribuinte. indivldud., aplicada sobre o n.~lCt1'rO ••1ário-de-eQlt
tzlbuit:;iQ, "I'il

I - d. 101, p.ara ca ..lbl0.-d.~eontribulçlod. ..10r ll1JUal
oa. inferior oi trezentos .......nt. cruzado. ftOvo.,

11 ... " ~r. e tetd ••• ,...,,..racl.. ..... .. .....U ...

:::';l:e::;O~:'~I:::~t::;o-::~r::::t~~;:~'a:l::~~::' ~:.!..:~-
• I_ a alfquota de que trata e tnel.ct I: abtan,. .1 .eat\trl

lIuJcS.. para e ••Urto-f..ll1a, pau o ..l'rto-tll&t.rnillada, ,.r. e abo
ao en'da! I para o ,lO-at1ML, tl'Ul fie...uprtaldac a parUr C. 19 ...1
t.ewbro" ...la et-=- • COl\trlbul~lo lMiet.ea pau a 'u-vl"lfIroe:ltI &oc::l.1 ..

• ,. IID ea.o d. banco. ~rchh, Hnc-oa" inl'..tt.nt•••
banco••• a•••nvolv!Mnto. caix•• Icon&.tc.'. aoel-.d.d.. da cr'dlto.
fln.ncla.l'l.to • lnv••U ..nto, aoeiedad•• d. c.rlditt::l btob1l1lrla" aoel...
••de. corretorafl, di.tribuidor.' d. tItulo, •••lor•• aobilUrloa" ...
• 1'•••• d. arrand...nto ..rc.ntU. coope:ratlv•• d. cr'dito~ '-.pr••.tlll ..

"fjJUl'c. pr1vaaol: .. eapl'tali1ac.lo. 19Int•• aut.~nON)' 4. ''''UI'O' pr1vade-a
••• eddito • Ilbtidad.. d. pu"ldlnd. pdv.da abuta. • fochaau.
alh du' c:onUibulc&.. nf_r.id.&. ftQ. Ancho. ! • li. , devida ., ~nhl""
!iul(ilo adici.onat da :r~~' .cbn a bu••a CIlCN1~ utule1. M .hei" 16 ..

auperlor I~d1:tl'Oa~::~~::V:.1~t~~!::3:it:~~:::1·a':"tr::~~~:;i:
ad:le..l.lr.D.al 4. O~!'\ • 1,". pau Un.n.eb..nto 40 r ••~e'dvo 'l9us'o..

I 1t o. tndic•• de fI\!. tnta en. U'U90 ..da apur.adoiJ _
.rel~çJ.o ao crlMatr• .ant.erior~

5 2. Zneldlr10 aobre o total d.. ~......,.raç~. pag.... (/)fj e ....-.
t:1tad.. a••a-qulnt..••Uqu.ot....

.....................................,. ~ .
LEI N' 1.08 - DI: 11 N .&Cl6s:ro

IC li'U '

~ .6br~ cu prr,tc.çócI cf.e'VilL1.J G
u·eombatente ,tg1l.r4t!o da prm
l.t7u:i# .ociaJ • dê ou:,a prDtl'iddi
au.

...................................................
Art. S' Os futuros reaJU!tamr:nOOs

ao bene!k:lo do $ei'urado ex.cGmba
lente- nlo lncld1rio 5Óbre- a parcela
excedente de 10 (drz) v&l!lI o vaJor
do maior salário-m.1n1mo mensal yJ,..
atDle no Pa1s.

,.1.. 7.717. da 10 da ,.ni.o da 1111.

Art. I. Ao C'Ofttdbulçlo do e-pre9ador • d. 12' !lo ..lld.
....-eon.tribulçlo da ..pr~ado dc-.l.Ueo a .au .an!co.

Art.". A aUquot. 4. centdbul~lo ..ra a rllfS0t:1AL t~
~ld nO 1.tfO v da J5 da ado 4. nu, art:. lO. I lO, Lei "9 7.nl ..
, ... "1:'1;0 dC' 19U, art. 21) , fixado •• 11 'UI por c.nto). atl re-
"'_;1:1 doa 'lanoa d. Cu.t:.l0 •••naUcioa.

'Parlir.lo 4nico. O produto da .rr~.d.clo 110 FI_SOCIAL. _
• aCl'l.et..o d. q,u. tuta ••te ax:t190. duUnar-.a-1 lntegral..nt.a a __
~dd.l:S••oc181, a..t- 4elill1d. 110 CapItulo U do 'tItulo VIU d. eoaa
t:.ltu1c~o 'adera1.

Azt:. lo A contrlbaiçlo ln.Utu!da pela Lei aO 7.'''. •• li
.. ••~-.b'l:'O d. 1911, ..r( p..I,a, junt...nte ~ a. parcela. 150' 1IIpo.te
.. aaDda ' ..&01 Juddlca••ob a fOr-l d. .ntacipaça.., duodéclao.-.
cot••, obllarvad." no qua couber••• d•••l. condlçiSe•••t.b41.cid•• ao.
ut•• ZCI • '0 40 o.crat.o-l.i nD 2.3.54 .. d. 24 d••~o.to d. nn.

Art. til a. eontr1bullõ~. arrar:.Cladu pela Puvldind. Coclal
"da racolbid.. até o oitavo dia do ai. su,1).cqD.ente a" do fato vara
4101'. ou ao dia \Í;tU 1Mdiat.-ntl anterior.

Art. 10. A falta 4. recolhl..nto da. contribulça.. pl'evid.n
cllrla. ac.naU WIllt.a; varl.vlli 4. acordo cc- os ••quintas pereant1;lai•
apUciv.h .obre o valor do dipito .tu.Undo .an!t...rb....nt. ati a data
40 P*9AMntol

% - lO' .... CI devedor recolher ou depolitar. d. U&I aS .....
..pontaneaaenta. ant.. da notitleaçio de dibito}

'1% - 20\, •• o racalhi~nto tor .fetuado dltntro d. quina.
41•• eont.adoa d. data da notificaçio d. dlbito. ou .e. no ...., prazo..
fer faito depódto i dlsposiçÃo da Previ4incia Social. par. ·.pra.eil1ta
cio d. del••a.

%1% - lO'••• houver acerdo para pareel...ntol •

IV - la" Ma dPc"'!. ca.o••

Dhpa. aobz••1tera~ha q le4)id.
cio d. cu.t.io da Prav1dlJ\Cl. Social
• di. RUa. prOVldinctaa.

o •••• I D •• 'r • i' A ••• O • to I··e ..
'fiCO ••ber quI' o COncJra.-.o ••cionaI daçrata e eu .anciono a 8I'lJulftt..,...
'ridlrlch S::~;l~Otn:l:~;~i:\I~:i.~~c:-:u~·::u=~'·=:i~~~~:~~i:::
• pl1R;la da .~1nt. t.a1:41••

I lO 110 ca.O d. f.lt. de cWllpriMnto do acord.o fi:ra.ado p.H'a
palJ__nto pucehdo d. débito Uncho UU # .. aulta ..ri & do tnci.o
.lV•

S 20 Ad o 4ifl le 44: ou~ubt:o d. UI!. a. IlUU.... de que t.~.f:a
••~. artigo ••rie ~.dul1da..... 30' para •• c:ont.ribuiçôcs •• atra.o Z'a
1.tiv•• oIOS ....11 d. coapet.inct. complatad.o••ti • data d••t. Lai.

Art. 111.. A Gratific.cio d. It.tr.ulo 1 Pi.ea,lhaçio _ i. Arr.
Cadaçlo a que •• r.rara o art. 30 do Decreto-l.r I\Q 2.371. da li da ftO
vaabro 4e 1,.7 .. _ relação ao. funclonirlo...nclonado. .. IrQ. parte
final. at.tI!nd.ri. o. pdnd.p10•••t.lalec:l.dOI na Lei. no 7.711. d. 11 d.
lSez..mro d. 1'" v para 1n.t:ituicic da grat.ifiea;io ao. r1.cai. d. Con
'tribul;~•• Previden.ci'r1a•• n. forJDa .st.abelecid••• ~egul.....nt.o•
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Art. 12. Ia e••~ 4. extinçÃo d. processol t.rabalhiat.a. de
qualquer natur.z.a, inclu.sive a decorrente d. acordo entre •• parta., de
que r ••ultar p..qucnto de venciment.os, relll\.m.ra'Õio, ••lirio • outro.
'lanhos habituais de trabalhador. o recolhilMlnto lISa. contribuições devi-
4.. i .nvidânc:i. Soc:1al ••1'1 d:.tuadQ !!!~. .

••rltraro 6n.1CO. A .utorid.4. ju.didlria ....lar' pelo fiel
~rs.-ftto 40 dh~.to Mlh arti90.

Art. 1!.. o. alSa1nhuadonl d. autar<l\li.. , fund.ç3e. pú!)u
cu crlad., _ ""ntl~.a ~lo podar públLeo, (l.pUS'" pública•••ocl~.
... d • .-cono.l, e.iatll ..ujait..1 lO controla a. unIio. do. l.tado., 40
Dl.tc-lto radar.l (lU do. Hunlelplo., que .a ar'lCOntT;•••• -.ora, há _i.
M ttint.,. dha. no t.calhl••nt.o d... c.,n~!;lbulçõ.. devida. 1 Pre",idincia
10001al, torn.......oll~.. ri ...ant. raapon• .,,,,al. pelo r ••p.ctlvo e.q....o
t.G, ficando aihd. luj.Ito. ã. prolblC':5oa. do art .. ao. a i. .ançooe. .ao.
ut•••e • 1~, do Decreto-lei nv 161, de l' Ih de.a-.b&"o d. lU' ..

Art .. H.. o. b_tl.tIdol da pr.vldinch Socld terão ••u v_lor
...aI rr••arvado d.. acordo coa o lJu. ~.t.r.itl. o art. 51 do "'to d•• DtI ..
todeoe. <:on.th.u~lon_l. Tran.ltori.t.a ..

Art .. 1~.. o. b.nefrcio. d. pr",.t.,.o continuada d. 'r.vidln
ch social, 1nlc:1adol • pArtir d. , dlf outubro d. "li. at.' ...provaçio
'0' 'l.no. d. <:\1.".10 • lan.fício., •• rio ....i_ r •• jult.doaa

l"eSte:. ot&~t=J ft:e·::t~:C~~n~~l:~t;:·:~ ~~l~:·d:· f:=~~:í;~ ~nt::r:l ~~
1'19, d. ac:ordo e~ .ua. re.peC't.lv., dlt.•• d. inlelo, •

for r.~j\!':~d:,· e~:r:;~. d~. j:;~~a~io l~~~;q;:;P~: í~~i~. ~~i:r~~d:In~:
UI'.O••c:u.uhda do .i. do ú'lti&lO r.aJullta atlÍ o eoã. i ..diata_nt.. an
terior. de acordo C~ lU" r ••p.c:~1v•• 4.u. d. inicio..

Ar~ .. 16... o pro'~to de 1.1 .obor_ o1:q.nhaçio~. Saquridada
toel.1 a que •• r.t.n o art.. S' do Ato d.. Dispoa.l.Cõ.. Conlt1tuc:1o
aah Tr.analtõrh_ dispori, (I.nt.r. outro. prlnctploa e -.ecani.lllQa d.
,aatlo financeira autõno~, sobre competeneia .,.clu.iva (10 lnlltit::ut? d.
A4alnlatra,io Financeira doa. prevIdência. A.shtinc:ia Social .. lAPAS,
ou 'ucedineo, para arree.d.r, fi.ealialr, controlar. cobrar a. cont.ri
buiçõe. soeiai. puviat•• no art. .. 1'5 da Co~.tit.uiçiQ raderal, aI•• 4e
Qut.ra. receita. da Sequrid,ad. Social ..

Art .. 17.. No prazo de se.cent.a dll:' a part.ir da prOt'lul<)açio
ire.ta L~l, o Hlni"t~rlo da Prl1!'vidincia • Asslst~ncia Social .l.ban,rá
)IAno d. DUDObiliz&çic. d .. llllÓveh pe!rtanc.nte. i Fnvidência social.

S 10 O Plano d. C.5lllObllh:.!;io de ll'lÓveh da Pnvidincla
toei.l prltver.i a partlcipacio obrlqatórla de UprltSItl'ltolltlte dos lant!;fi
tUrlQ. tl.OIl proc~no. de ,~di,açio do valor do. i-Óvci. e de .ua Ucl
uçio ..

d••ta Lei S.:;io~=lfr.z:~ lIli:dlllO de cinco anol, .. contar da proau12&çio
Sochl • que nio '.J:':"d~:t~~..~~~v:i;.~Q~:o~ertencenu. i 'revldench-

fi 30 Ao alhnaçio •• lari.. .t.pu Idnl... anuaia d. _
<quinto dOI l-.óvda •

Art. I!. Aplic.na....... ftO""-il. pert.inent•• ,da c6dlqo Civil,
.xclu!d.... ltlcid(!nc! .. d• .I: l~J.s eep.cl&jj\ ou ..xte.v.q.nt•• sobe. Joc.çio
pradh1 urb.n., .05 cOntr.. to. da loc"t;io qu .. t ..nha. por objato 1IllÓvel.,

,.•• ld&l\Clal. ou nl.o, d. propriedade d••r ..... ldinc:i. S~J.l.

Art.. 1'.. O Klnlst,.rio da 'r.vidência • A.c.l.t;ncla $ocial
dlvulqu'á, tri_st.ral...nt., li_ta atualizada d~ todo. o. d.v.dor.. da
'rtvidên.cia $0<:1.1, b"'. corno rel.t.ório circun.t ..ncl.do da. ",~dld.a al1
alnhtraUv..... judlch.l. adot.d•• par.. a CObra0!;... ex.cução da dIvi
da.

5 10 O rebtorio • que •• rerere o~ de.t.. ertlqo .erl
eneuinhado, obriq,at.oriamente, pelo Kinist.irio d.. Prevldinci... A••i.
tind. Social a08 órgãos da ..dtrlinistuçio h:deral dlnta, indireta ou
tunl!.clon.. l. ill entidad.. control.d... direta ou indiretamente pela
Unilo, a08 registro. públicos .. Cartórios da R~gistros d. 'Tltul05. Do
C"Ulllentos, Cartório. de Registro d. ItnÓvei. OI .at) slstellla .Hnanceiro oli
cial para o:s tin. do art .. 195, S 3Q d. Constit.uiçio raderal • da t.f!'i nO
7 .. 711, d. 22 ,a. de-zelllbro d. 1988.. . •

S 20 O Ministério dA Prevldinch _ Anhtench. SoC'id t!'ca
autorizado ••"t.beltclI!!r convenio co. o. Governos r:et:a~u.t. • Munici
pal. pal"a ellttensio, àquelas «.ter•• de CQY«Tno, d•• hipóte.e. prtlvi.t••
no art: 10 da. L.. i 00 7 .. 711, d. 22 de dezlIlWt'o da 19....

Art. 20. Oa valore. expre.so. ell cruzadoa noves'. nesta 1A1.
a.rio fitu&li:,ados, aone'GariMICnt., de acordo coa a variaçio acns.. l do
lndlce oUcid d. inthçio..

Art.* 21. Eata Lei entra e~ vigor na dntfi d. &ua pllbllcaçlio.
produzindo .f6itOS, quanto i. l:I.&:1or.."ão de .Uquota... part.ir de 1v de
.lttaftlbro de 1'., ..

.rulU... 3Q d. junho de UI! r 1610 41. Independênch •
1010 da ~~;>~tIlic••

lost SARNEY
J4du FODt.n811, &rbeIbo

PROJETO DE LEI
N~ 3.717, DE 1989

(Do Sr. Koyu Iha)

Dá nova redação ao art. 3' da Lei N' 4.090, de
13 de julho de 1962, que "institui a gratificação
de Natalopara os trabalhadores".

(Às Comissões de Constituição e Justiça e Reda
ção; de Trabalho; e de Finanças.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' O art. 3' da Lei n' 4.090. de 13 de julho

de 1962 passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 3" Ocorrendo rescisão do contrato de
trabalho. desde que não seja por justa causa, o
empregado receberá gratificação devida nos termos
dos parágrafos l' e 2' do art. l' desta lei. calculada
sobre a remuneração do mês da rescisão."

Art. 2',' Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.

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

Justificação

Com a finalidade de evitar o não recebimento no
caso, pelo empregado, do décimo terceiro salário pro
porcionaI. o projeto altera a redação do art. 3" da Lei
n" 4.090, de 13 de julho de 1962, de forma a substituir
a idéia de que ocorrendo rescisão por justa causa não
será devida a vantagem por ser devida sempre quc não
ocorrer justa causa. Sim. porque neste último caso estão
implícitas as outras hipóteses de rescisão: sem justa
causa e a pedido..

Este o alcance social do presente projcto.
Sala das Sessões, - Deputado Koyu

llBla,

LEGISLAÇÃO CITADA. ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

LEI N'4.090
DE 13 DE JULHO DE 1962

Institui gratificação de Natal para os trabalha
dores.

Ar!. I" No mês de dezembro de cada ano, a todo
empregado será pago, pelo empregador, uma gratifi
cução salarial, independentemente da remuneração a
que fizer jus.

§ 1" A gratificação corre'pondení a] 112 da remune
ração devida em dezembro. por mes de serviço, do
ano correspondente.

§ 2' A fração igualou superior a 15 (quinze) dias
de trabalho será havida como mes integral para os
efeitos do parágrafo anterior.

Ar!. 2' As faltas legais e justificadas ao serviço não
,enío deduzidas para os fins previstos no parágrafo l'
do ar1. 1". desta lei.

A,rt. 3? Ocorrendo rescisão. sem justa causa. do
contrato de trabalho, o empregado receberá gratifica
ção devida nos termos dos parágrafos l' e 2" do ~rt.

I' desta lei, calculada sobre a remuneração do mês da
rescisão.

Art. 4" Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

~ROJETODE LEI
I':J9 3.276. DE 1989
(iDo Sr. D~so Coimbra)

Determina a indicação do fator Rb e do grnpo
sangüíneo nos documentos que especifica.

(Anexe-se ao Projeto de Lei n' 3.074/89)

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' As cédulas de identidade e as carrciras na

cionais de habilitação deverão, obrigatoriamente, indi
car o Fator RH e o tipo sangüíneo do portador.

Art. 2' A exigência de que trata o artigo anterior
será obrigatória 2 (dois) anos após a publicação desta
lei.

.2".r1. 3" O Poder Executivo regulamentará esta lei
no prazo de 60 (sessenta) dias. dispondo, inclusive, so
bre a forma como serão realizados os exames sangüíneos
nos portadores dos documentos a que alude o art. 1"

Art. 4" Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

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

Justificação

Quantas vidas são perdidas, neste País, por pessoas
que sofrem graves acidentes ou são acometidas de mal
súbito que exige transfusão de sangue!

E, entretanto, muitas dessas vidas poderiam ter sido'
salvas se a transfusão fosse imediatamente realizada,

sem o tempo perdido com os testes para determinação
do Fator RH e do tipo sangüíneo.

Essa situação dramática poderá ser evitada se docu
mentos como a cédula de identidade e a carteira nacio
nal de habilitaçãQ. indicarem os dados em questão, do
respectivo portador.

Evidentemente. uma medida de tal magnitude, co
brindo virtualmente toda a população 'brasileira não
poderá concretizar-se da noite para o dia.

For isso, a proposição, que contempla a espécie, pre
ceitua que 8 êxigência vigorará dois anos após a publi
cação do diploma legal respectivo.

Temos plena convicção de que os ilustres membros
desta Casa serão sensíveis à questão e acolherão a inicia
tiva.

Sala das Sessões, 14 de setembro de 1989. - Depu
tado Daso Coimbra.

2ROJETO DE LEI
IJ' 3.728, DE 1989
(Do Sr. Jorge Hage)

lITispõe sobre a reforma agrária.
(Anexe-se ao Projeto de Lei N' 2.348, DE 1989)

O Congresso Nacional decreta:
Pui. 1'1 As disposições desta lei garantem à proprie

dade rural que cumpra sua função social e disciplinam
" execucão da reforma agniria.

Art. 2' A refonna agrária objetiva promover a dis
tribuição da terra. mediante modificação no regime de
sua posse c uso, adequando-a às exigências de desenvol
vimento do País. através da eliminação do latifúndio,
de modo a permitir o incremento da produção e da
produtividade, e atendendo os princípios da justiça so
daI e o direito de cidadania do trabalhador rural.

Parágrafo único. Constituem objetivos específicos
da reforma agráría:

fl) contribuir para O aumento da oferta de alimentos
e de matêrias-primas visando ao atendimento prioritário
do mercado interno;

lli,) possibilitar a criação de novas oportunidades de
trabalho no setor rural, de forma a ampliar o mercado
interno e eliminar a subutilização de força de trabalho;

c) promover a diminuição do êxodo rural, procuran
do atenuar a pressão populacional sobre as áreas urba
nas e os problemas dela decorrentes;

li) contribuir para aumentar os benefícios sociais pro
porcionados pelas inversões públicas direta ou in_direta-
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mente relacionadas com o desenvolvimento do setor
rural; . .

e) promover a paz social no meio rural, mediante
a erradicação dos focos de tensão.

Art. 3' A função social é cumprida quando a pro
priedade rural atende. simultaneamente. segundo graus
e critérios estabelecidos nesta lei, aos seguintes requi
sitos:

I - aproveitamento racional adequado;
II - utilização adequada dos recursos naturais dispo

níveis e preservação do meio ambiente;
III - observância das disposições que regulam as re

lações de trabalho;
IV - exploração que favoreça o bem-estar dos pro

prietários e dos trabalhadores.
§ l' Considera-se racional e adequado o aproveita

mento do imóvel rural cujo uso da terra corresponda
ao seu potencial agrocconômico, admitindo-se a exis
tência dc. no máximq. um quinto de árca aproveitávcl
não explorada. A exploração desenvolvida no imóvel
deve alcançar nível técnico que caracterize a utilização
intensiva dos fatores de produção, com rendimento das
culturas, da pecuária. da extração vegetal e da explo
ração florestal, segundo parãmetros e índices a serem
fixados em regulamento pelo Poder Executivo.

§ 2' A preservação do meio ambiente atenderá aos
preceitos estabelecidos pela legislação especial, utilizan
do-se de técnicas que contribuam para resguardá-lo e
obedecendo as práticas conservacionistas do solo e dos
demais recursos naturais.

§ 3" As disposições que regulam as relações de tra
balho incluem o respeito à legislação trabalhista e àque
la q,ue regula o uso temporário da terra, sendo a infri
gência constatada em vistoria pelo Órgão Público expro
priante.

§ 4' A exploração que favorece o bem-estar dos
'proprietários e dos trabalhadores deve prover as neces
sidades básicas dos que trabalham a terra, respeitar
a segurança e a dignidade do trabalho e eliminar confli
tos ou tensões sociais.

Art. 4' A não observância do disposto no artigo
anterior sujeita o imóvel rural à desapropriação por
interesse social para fins de reforma agrária, nos termos
desta lei.

Art. 5' Para os fins desta lei, considera-se imóvel
rural o prédio rústico de área contínua que, qualquer
que seja a sua localização, se destine ou possa se destinar
à exploração agrícola, pecuária. extrativa vegetal, flo
restal ou agroindustrial.

Art. 6' - Para fins do art. 185 da Constituição, ressal
vado o caso previsto no inciso VII do art. 7'. qualifica-se
.de média a propriedade rural que, não sendo pequena,
não ultrapasse 3 (três) módulos rurais.

§ 1" Considera-se pequena a propriedade rural que
não ultrapasse 1 (um) módulo rural.

§ 2" Considera-se minifúndio o imóvel rural qualifi
'cado como pequena propriedade cuja área seja inferior
a 1 (um) módulo rural.

§ 3" Considera-se grande a propriedade que ultra
.passe 3 (três) módulos rurais.

§ 4" Considera-se propriedade rural produtiva o
imóvel rural racional e adequadamente aproveitado,
respeitado à disposto no ar!. 3' desta lei, e que atenda.
simultaneamente, às seguintes condições:

a) grau de utilização da terra igualou superior a
80% (oitenta por cento), medido pela relação entre
a área efetivamente utilizada pelo proprietário e a área
aproveitável do imóvel;

b) grau de eficiência na exploração de 100% (cem
por cento), medido pela relação entre o rendimento
obtido por hectares para cada produto explorado e os
correspondentes índices regionais fixados pelo Poder
Executivo.

§ 5' Da grande propriedade rural que ultrapasse
a 30 módulos rurais, será exigido rendimento, por hecta
re, superior em 50% (cinqüenta por cento) ao índice
médio regional estabelecido pelo Poder Público.

§ 6' Considera-se latifúndio o imóvel rural, que,
qualificado como grande propriedade, não atende ao
disposto nos §§ 4\' e 5' deste artigo.

Art:- 7' Constitui caso de interesú sócial. para os
'fins desta lei:

1-o cumprimento da função social da propriedade;

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

H - a justa e adequada distribuição da propriedade
da terra;

IH - a recuperação social e econômica das regiões;

IV - o estímulo às pesquisas pioneiras, experimen
tação. demonstração e assistência técnica;

V -promoção de obras de renovação, melhoria e
valorização dos recursos naturais;

VI - criação de obras de proteção à fauna, à flora
ou a outros recursos naturais, a fim de preservá-los
de atividades predatórias;

VII - a prevenção ou eliminação de tensão, resul
tante da iminência de conflitos sociais no campo.

Parágrafo único. O interesse social será declarado
em decreto do Presidente da República, cuja eficácia
cessará ao fim de 3 (três) anos se antes não for proposta
a U!;ão de desapropriação ou efetivada medida por acor
do extrajudicial.

Art. 8' Compete exclusivamente à União desapro-.
priar imóvel rural para fins de reforma agrária.

Art. 9' A Vnião pode desapropriar por interesse
social imóvel rural pertencente a Estados, a Territórios,
ao Distrito Federal. a Municípios, a autarquias ou a
fimdações federais, estaduais ou municipais.

Art. 10. Realizada a desapropriação. Q órgão com-'
petente, logo após ao registro do ato de transcrição
no Registro de Imóveis, destinará para assessoramento
a respectiva área aos beneficiários da reforma agrária,
admitindo-se as formas individual. condominial. coope
rativa. associativa ou mista.

§ l' Consideram-se beneficiários da reforma agrá
ria. os proprietários de minifúndios, os parceiros. sub
parceiros. arrendatários. subarrendatários, posseiros,
assalariados permanentes ou temporários. agregados e
demais categorias de trabalhadores rurais.

§ 2" Em caso de acordo entre as partes ou quando
o órgão expropriante considerar conveniente ao inte
resse social, poderá ser intentada a desapropriação par
cial do imóvel.

§ 3" A distribuição da terra poderá fazer-se a título
de domínio ou de concessão de uso.

§ 4' No primeiro caso do parágrafo anterior, o be
neficiário tornar-se-á proprietário pleno da área em que
fora assentado.

§ 5" No segundo, passará a ser titular do direito
real de uso sobre o imóvel rural de propriedade da
União. sujeitando-se aos preceitos aplicáveis a tal cate
goria jurídica.

§ 6; Os títulos concedidos aos beneficiários da re
forma agrária serão inegociáveis pelo prazo de 10 (dez)
anos.

Art. 11. A obtenção de imóvel rural, por interesse
social, para fins de reforma agrária, dar-se-á sob forma
de desapropriação e, na impossibilidade desta, por com
pra e venda.

§ 1" Tratando-se de desapropriação. judicial ou ad
ministrativa, ou compra e venda, a indenização da terra
efetivar-se-á em títulos da dívida agrária, nos termos
previstos no art. 184 da Constituição.

§ 2' A obtenção de que trata este artigo será prece
dida de vistoria e avaliação.

§ 3" Na vistoria dó imóvel serão apurados:
a) os pressupostos constitucionais e legais que justifi

quem a desapropriação por interesse social;
b) as características agronômicas, climáticas, hídri

cas, topográficas c viárias;
. c) a presença de ocupantes. a qualquer título. e li

existência de conflitos ou tensão social.
§ 4" Na avaliação do imóvel. para fins de pagamen

to da justa indenização ou do justo preço, serão levados
em conta os seguintes parâmetros:

a) os gastos comprovados feitos pelo proprietário na
edificação das benfeitorias úteis e necessárias às ativi
dades produtivas desenvolvidas no imóvel. descontada
a depreciação pelo uso ou estado de conservação atual;

b) a localização do imóvel;
c) a capacidade de uso da terra;
d) a dimensão do imóvel;
e) a presença de posseiros e a existência de conflitos

ou tensão social; .
f) os dados sobre preços de terras levantados pOI

instituições oficiais e os obtidos p'crante o Registro de
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Imóveis, relativamente a transações imobili,írias ocor
ridas nos últimos dois anos anteriores à avaliação;

g) o grau de utilização da terra do imóvel.

Art. 12. As organizações sindicais, de qualquer
grau. na defesa dos direitos e interesses, coletivos ou
individuais, da respectiva categoria. podem propor na
instauração de processo administrativo ou judicial que
vise à obtenção de imóvel rural previsto no artigo ante
rior.

Art. 13. Os títulos da dívida agrária serão emitidos
com prazo mínimo de 10 (dez) anos e corrigidos maneta·
riamente por índices oficiais divulgados pelo Poder Exe
cutivo.

Parágrafo único. Os títulos da dívida agrária pode
rão ser utilizados para o pagamento de até 50% (cin
qüenta por cento) do imposto sobre a propriedade terri
torial rural.

Art. 14. Os bens expropriados, uma vez transcritos
em nome do expropriante, não poderão ser objeto de
reivindicação ainda que fundada na nulidade da desa
propliação.

Panígrafo único. Qualquer ação, julgada proceden
te. resolver-se-á em perdas e danos.

Art. 15. Serão compatibilizadas as ações de refor
ma agrária. de política agrícola. de política fundiária
e de preservação do meio ambiente.

Parágrafo único. Aos beneficiários da reforma agrá
ria será garantido o acesso aos instrumentos de política
agrícola, necessários para garantir condições adequadas
à produção e à consolidação dos assentamentos.

Art. 16. São nulosde pleno direito quaisquer atos,
praticados pelos proprietários de imóveis rurais, que
possam desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos
preceitos desta lei.

Art. 17. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação de sua publicação e revogam-se as dispo
sições em contrário.

Justificação

O presente projeto de lei retoma um dos temas mais
debatidos e polemizados e cuja atualidade é sempre
marcante no contexto nacional: a reforma agrária.

Partindo do texto básico - O'Esratuto da Terra (Lei
n' 4.504, de 30-11-64) - o projeto procura adaptar
a legislação que regula o sistema de posse e uso da
terra às novas alterações introduzidas pelo texto consti
tucional.

Ela faz parte de .uma busca de consenso democrático
sobre a matéria.

Sala das sessões, de 1989. - Jorge
Hage.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA 'cOORDENAÇÃO DAS
COM{SSÓES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

.. ,··· ·· ·· ..·..T'iTüLos·ii· ·· .. · ·· .. ·
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

··········..··············cAPiTÜr.o·ii··.. ·······.. ·······......
Dos Direitos Sociais

, Art. 7' São direitos dos trabalhadores urbanos e
rurais, além de outros que visem à melhoria de sua
condição social:

VII - garantia de salário. nunca inferior aq mínimo.
para os que percebem remuneração variável;

TÍTULOVH
Da Ordem Econômica e Financeira

........................"CAPiTULO'ili···· .
Da Política Agrícola e Fundiária

e da Reforma Agrária
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Art. 185. São insuscetíveis de desapropriação para
fins de reforma agrária:

li - a pequena e média propriedade rural. assim defi
nida em lei. desde que seu proprietário não possua
outra:

n -a propriedade produtiva.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção i)

Parágrafo tinico. Alei garantirá tratamento especial
à propriedade produtiva e fixará norma, para o ~ump!1

mentlJ dos requisitos relativos a sua função sacIa\.
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LEI N"4.S04
IClE 30 NOVEMBRO iDE 1964

Disp,je sobre o Estatuto da Terra, e dá outras
Jlrovidências.

PROJEfO DE LEI N~ 3.729, DE 1989
(Do Sr. Jorge Hage)

Dhpõe 90bl:e a polítiea" agrícola.

.. (ANEXE-SE AO PROJETO DE L~I N9 1.068/88)

o CONGRESSO N1t.CIONAL decreta:

CAPf'rOLO I

DOS nnm~H!!:HT05 E DEFINIÇÕES

1I.rt. l!< Devido à imp~rt5ncia i!;'ocial e econô

mica do Pequeno Produtor Rural para a ilgricul tura e a economia

mlcional e ,~s' tluafl particularidades econômicas, técnicas e cu.!.

turai!l que os difer@nciarn dos grand@s.e médios produtores ru

rais. existirão lei:!!, norm.!'lB e regulamll!ntos especificas de po

lítica agr!cola. para estimular o desen'lolvimento racional e or

gi!lni.zado dI.'! Pequena Produção, Rural.

Art. 211 Em decOrrÂncia da in8~rção (In Pequena

Produç';o Rural no merci!ldo se dar em condições de desvantagem

em relaç'~o à grande exploração agropecuárill e aos demais agen

tCtl econômicos envolvidos nos prOCe!l!'108 de prOdução e comercia

lização, como 08 setores industrial, de comercialização. dt'! ar

mazenamento e de tran!lporteA, cabe ao E8tado promover uma in

tervenção diferenciada no mercado vieando aDsegúrar maior jus

tiça para o Pequeno Produtor na diatribuição da renda gerada
pelo setor aqríCola. •

~rt. 3!!! t considerado Pequeno Produtor Rural

aquele que explore parcela de terra. sob·regitne dR ocup~nte,prQ

prietário, posseiro, arrl'!odatário ou parceiro, atemlAndn simul-

tlmeamente os seguintes roqui!;itos: '.

I - utilização do trabalho direto e pe!;soal do

produtC'r e sua fam:Llia, .sem o concur!'lO de emprp.:gado permanl'inte,

trendo permitido o recurso. eventtl~~ à ajuda de terceiros. quando

a natureza .sazonal. àl!. atividade i'lgricola o exigir;

'lI - cultivo de quantidade mín irn1'l de teorra que

i.'lb:!!orva toda a forçll de trabalho familiar, garantindo-lhe: 11 nu.l1:

tlil'ltincia e o pJ:ogres~o social e econÔmico.

111 - limite m<iximo de área, expre!lSO 1;'!1I hect,ª-

rel'l, corresponõl!ntes a três módulos rurais, ou, na impossibi

lidade da apurac;ão destes, três l!1óc'lulo~ fiscais,quantificadosna

legislação em vigor;

IV - oJ:'igem da renda familiar do produtor pre
d.ominantemente da eXPloração a9rop~cuãria.

§ l~ Esta definição devcrli .ser adotada para

qualquer finalidade de cla88iticação do pequeno produtor rural

para efeito de politica agr:Lcola.

5 2~ Sempre: que houvaoI:" alterações TIas dimensões

do!! m6dulorJ, prcviet08 no incieo 11 deste Artigo, deVerá haVêr

Pftrticipação do!'! Sindicatos de T:r-abi!llhadores Rurai!!! noe estudo"

para .lia modificações.

1I.rt. 4!! Toda política agr:Lcola eleve lSer formu

lada e executada em conformidade com a preceito constitucional

do cumprimento da função social da propriedade rural, devendo

impll!!mentar o 8provcita~cnto racional desta, a utiliza.:;:ão ad!,t

quada dos recursos naturais. a preservação do meio ambitmte. o

respeito àg relaçõe!l de trabalho e o favorecimento do bem-estar

do!'! que vivem da atividade agrícola.

Art. 5! A pol:i'tica agrícola deve se compatibj.

lizar com a Reforma Agrária, forne'cendo a e!ltn as condições ~
ce!'!Báriao ;; Bua viabilização técnica t'! econômica, notadamente

no campo da implantaçSo e do desenvolvim~mtD do:!! aSl'lentamentol'l

e do defiest:Lmulo às especulaçõl>.s com terra!!, com financiamentos,

com incentivos fiscais e com outros benerício~ decorrentes da

propriedade rural.

CAPíTULO :rI

DOS OBJETIVOS

Art. 62 são objetivoo!! fundamentais da Pol!.tica

Agr:Lc~tribuirpara gerar condições de desenvolvimento ""ó-

cio-econômico da população rural. de ntcndirncnto à::l o'Ôlmandas

dos demais Stlctores econômicos r>! dp. A.bi'lBt!'!ciJ;;lento da população,

através do fomento da produção, da produti'lidade, c1a cli,stribui

ç50 do produto agrícola ~ ·:la justa distribuição rJo 1:iquezo. c

da renda na áren rtll':al.

Ar1!o. 7'2 }l, política Ilgricola deverá 5e inRtr.u-

mentalizar para alci;\nçar 013 sp.gu1ntes objetivos principais:

I - rnOdcrnizélç5o t~cnológica do Pequeno Produ

tor Rural, visanno a obtenção de maior produ;ão e 1=rrodutividade:

11 - suprimento adequado do conjunto de fatore!!

pro"'utivos necessários ao desempenho eficiéntp. <'la ativídaà~ pr.Q.

dutiva elo Pp.querw Produtor Rural;

111 '- e!'ltimular e apoiar permanentemente as in1

ciativas autônomas de organiz;:'lçiío cooperativa e associativa do

Pequeno Produtor Rural, visando melhor aproveitamento dos fato

res de produção o melhor desempenho' no merCl'ldo;

IV - rcmuncraçiío jUsti'l do traba lho do Pequl;lJOo

Produtor Rural e sua família atravás do dcoestímulo n interme

diação abuGiva e ao~ desproporcionais aumentos nos custos de

produção em relação aos pr~ço~ obtidog pelo Pequeno Produtor;

v - desburocrati:':1'l.o;ão e eí'iciência operacional

dll~ instituir;;ões do setor público e privado encarregad;:1l'l de a

tender ao Pequeno Produtor Rural;

VI - regularidade no abastecimento al.imentar com

oferta. crel'lcrente e lIlustentada dos produtos bá~ico!'l para.a ali

..ntaçio da população;

. VII - r ..c.iort81izllÇ.iiO'" pl.n.j....nto dll f'o'-l!ticII

.g''Z'!cola para cri~r condições 46 p18tle1I.u••nto •••t4bilidod. d.

.tivid~de econôlOicfl. dn pequena produo;~o;

VIII" ltlell10ria du condiçCi.. d. trabalho _ d. vi-

dll do••••alarill.do. rurai_, promov.ndo 11 juata diatribuiçi6

~a renda:

IX - eOl:'reta utilh:l1o;io d08 recursos naturaiB e

proteçio ao .,e:lo ftnablente;

x - criar oportunid",df!' de renda adicionAl AO

r.tiu..nc PrOdutor Rural atrave. d.:i ill'lplanto1.;iío de unicladl!l! agro

Industrial_ fiIH" p;õpri•• regiãe!l pro<]utol.'"./Is.

CAPiTULO 111

005 IlISTlUm&Jtl'OS DA POLiTICA AGRtCOLA

Art. as Os intrWlll&ntoe: da política agrícola'

..rio dihr..mc.iado!t noa CaBOI! d...tendimento ao Pequeno Prv<.'!u

tor Rural, tia forma detlta lei e dR IlUa. regull'UMntaçio.

Pl'Irigrafo lmico. ... difcrtlnch.çâo •• dará prin·

cipe.lllent_ nll. g.uantia dll'!l diflponibilideo1e ênt condiçõel! Ade

quO•• 40. ~ecursos deeorrental' do" lnl'ltrumentoll de POlítica

.'Jrícola _ na tarena de atuaçi!o do. órgeo", operacioni!li. deste.

in.t.rumento••= relaçio .ao Pequeno prod~tor Rural. .

Art. 9' são id.trlJl:'lentos di!l PO"11tica Agdcola:

I - crédito rural _ tr~butaçliio;

II - cddito fundUrio;

-rII - habitação parIS o trl'lbelh8dor rural;

IV - ."9uro agrícola;

rurAl:

VI - llI1etrificaçào« irrigaçio:
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VII! - 9<'l:rl'lotia de comerchliz:ação;

IX - armazenftm~nto;

XI - coopcrllltivismo ti! aSllociativismo.

CRtol'l'O RURAL E TRIBUTACXO

Art. 10. t gl'l'l:8.ntida ti. oferta de c __édito rural,

na~ sua!! di!ltinta.ll finalid!l.dl'!~, a tada p~queno produtor rural

que $e enquadre àn exigência i! de lcgi!51ao;ão elS'Pc.cífica sobre o

AIHlunto.

Art. 11. ,0 cr.c:Hto ptrlll ao pequeno. produtor

rural lSfJI orientar';: pelos !leguinte., iten:J:

r - priorüo:ação do cr6di to rur;:,.l destimldo gljz

baltiumte &0 ~Stabe-leci1Tlr.:lntQ. 'l:'iSan~D pcnniti't: o p"li!lne')i!lmento

• o de!!envolvimento integrado ao p'otencia1 produtivo_ dest~;

II - de.'!lconto ml:nimo de 30' noa encargo.!! fin",n

ceirDs previ.!!to para o crédito rural;

III - utilização do 5Ült~mft de p,quivlllêncía. l'!'m

produto, COlll a çonver!l5c do?> võ11;;1t'e~ empre15ttldo?> e- p:lgO:!h ini

cialmente l!!XpreS801'l ecm unidade mon~t;iria. em correspondente

volume físico de pro>juto, u!!ando ~arl'l. t.anto Dl!/: prlt~!'I mínimos

vtl).nte~ na 'pecA. podendo .. inda (,I produtor optar p.ll" liquid."
ção elll. ~!r.hlro doe débito.;

IV - garanth, d;1I ~lI\p:';.t1mo. 1.1. curto prazo

(cuBtdo), lItravêlJ do penhor de .afr.!! '" do Ilequro aqr!eol.;

• doI empr~!ltil:lo!l d. Médio A 1on90 p't'ft:r.OIl. (inv••thnentos) atra"

v.a t~mbém do penhor do próprio b~tl'I financiado.

Art. 12. O crédIto 'rural lIerá d.lItJ.n4~o ao p~_

qu.no Produtor Rural excluaivamentfl por ~ntermédio doa: bancos

Clf"1ei",ill ~ dlls cooperlltiv•• de crédito que adaptaria aeulI m.CB

ni.alos' operl!lcionai!l ft!! partieulllridade8 dellUI c<'.Itll'goria.

§ 1" A....p1!çaçÕI!!l de crédito rural dos banco.

ofici.ia o-'tt'iio t1xclu!livBtllAnt. dellotinllõa8 aD Pequeno Produtor'
Rural.

§ 2t 08 ril!curl"lOS ql1e 08 bapco!l prilltldos fer••

obrigadol: li destínar ao crédito rU'ral pe.ra o Pequflno Produtor

Rural devf!:['Ãt:I lIõer repallllle.dol!l aos ·banco5 oticiaia para a realizA.

çio do!! elllp:-ól!Itimoa.

§ 3f "!I. agêncíao finllncill.doralll deveria informar

OiQ Sindieat.o do~ "l'rllbalhl'ld~r~l'I Rur<'.lis do llIunlc!plo. a cada 88

fra.' o volume do recur!lO!! disponível para o crédito rural ao Pe

queno 'Produtor Rural, bem como aIS datas da" liberaçõe~. -

i 4S1 "iI l'l!1«nciafll financiadoras rupond:erào ·por
• l!Icrito, no prazo máximo d:e 10 (cIeld dias, lia :"Iolicitações de

.crédito do Pllqpl'!no Produtor. jUI!lt"ificando. em ca:Jo dt! respOl:l'ta

.negativa. o motivo do indcferimtlllnto do pedido. •

i 51 Om agentes {inll.nceiro!l prollloverão IJ. lib..

ração dos empréstimos parcelados de acordo c:q,m c1:on09ri'lr.ltl ela

borado pelO!! órgãol!5 ofidai!! de al5"shtência técnica.., .
Art. 13. O foder Público~de!ltinarã recursos

COIll SUbsídios finõ!lnceiro~ e~pecíficos, de acordo COlll realidades

P4rticulares ~_e !legmentofl da pequena produção, pata' oS eeguin
te~ crisot\:

I." p't"ogratll~B especiais dtl financiam.tlntcs l;)ro

dutivo. ao Pl!>qtJeno Produtor Rural;

11 - proqrt'lllll!s de recuperll.ç~o f!:conômicl'l de Pe.:

qu~nos Produtores Rurai!! atingiqos por calamidaÇle:l públicas;

III - .. progrllma!!l de 1I!:1"!trificlIção. rurlll. tel .. fonift

rural. irrigaçio e con:servaçio do "o10 para o P~Clueno Produt.or

Rural;

Art. 14. t proibid:a a conce!ll"lào de incentivos

fiscáis, na!'! atividades do Iletor 1!gr-Ícola. que ctttimulct'l a con

c@ntrAç;io fundiária e que não .!le cO,l'\duncm com o desenvolvimento

da Pequena pr..odur;ão Rural.

SEÇlO lI:

CatOI'1'O FONDlMuO

terras insufici~nte!l para o !IU5tento e progresso ~ocütl e tl!co

nômico dA f~l1l1íl ia.

S 21 "o benl:lficilirio do cridit.o fundiá'tio de

verá Ber &lIseg,ut'adc c crédito rural.

f 31 Ao fOrlNl d~ p~gil.ml'!nto do crédito fundilÍrio.

s critério do beneficiário. poderá ser em "equivalente prQdu

to". à .emelhança do crédito rut';sl.

SEÇÃO 1II

HABITAÇÃO PARA o TR1tDM.1l.1tDOR RURAL

Art. 16. "orientLlção de crêditc rurl\l dest.i

nado global11'.ents ao o!;tabelccimento, comJt!J.nte do Artigo 11

d",sta L€'i, üeverá contempla"!:, com prazos F! encargos f.inanc!;!iros

a".:1cqul;lf]os, crédito habitacicnal 0.0 Pcqut!no Produtor Rural, f:l.S

ent:i.dad~s 'Ol",;sociat-ivas destes e aos t't:abalhadores rU't:ais de no

do geral.

§ 1 <:! .1\. formiJ de pagnml:!nto doe ~. empréntimo!l para

~ habitaçii.o poüF!rá "li' dar também, a crit~'l'"::'o do mutuário, pelo

silJtcma do "equivalente em produto".

~ 2~ Compete ao Poder Público Il.S5egur.!!lr ~ssis

têncin t6=nieo. nos Pequêno3 Produ1:ore3 Rurais e tr<:lhalhador~!";

rurais no que COncerno ao projeto técnico da haoitação.

SEÇXO IV

SEGURO AGR:fCOLA

~rt. 11. o seguro agrícola para o P""queno Pro

dutor Rural visa <Isoagurat' a estahilidadc di:! exploração quando

..:la c~o1:"réncia de perdas deco'rrentes de fenôlr.encs naturais. de

prag2f1 e àoenças não controláveis e <:le outros sinistros que tr~

g:1M pr~juí2ol'; a tens. lavou-r;)Z ~ criaç(;es.

§ l!: O seguro agrícolaserãcnrigatõrio.pup:l o Fe

queno Pro:::'lutor RUral, nos C;:l,.CiOS de atividêldes finanClaJ3S

crédito rural.

~ 2t: O $eguro agrícola será opcional para ::

proj'J.toT q'..1e utiliZ2t'r recu'rsos p'rôprios na ativif3ade 2t91:0pe-

cuária.

§ 32 o valor do prêmio do seguro agrícola seri

proporcional ,'õl05 riscos inerentelJ a cada espécie cult"i ..-a ela

não serão 500<rlO OJhrafus, no caso do mutuário ser:~o Prcdutc': ?-..l:'.a:.

ta.'mS ,:.cirru ':e J~, p-::rra 1:lvcuras ce t!lenJr risaJ, e de 5'1;, para la\'?'z;:l.s je

rr.aicr riDo;..
§ 4« Qua.ndo o mutuário for Pequeno Frodut:::r

Rur:"!l, <l ind~nizaç1-í.o feita pelo seguro agr.ícola ôevera.

cülculado de !r.odo <:I .:t1>segur.:tr D. remuneraç50 do fatcr trat·al:'c

familiar ,,'ll'pregado na lavoura perdida. em n:í.veis comp:nÍ\'ê'Ill<

com o f:pmpo nece~.c;':::rio à rp.alh:ação dp. nova colheiti'l e ~

rnaa~ do oquilib1:io econômico "básico da e':o!plo.-raç50 .

Art. 18. Será cria,ji3 pelo Poder Público a CC'Il'

po.nj'lio. ';le Sl'!guro Agrícola, com segml'!nto ê5pecífico especial1

zado no aten:Hrnento ao Pequeno Produtor Rural e com definições

sobrll' ~'la forma dI'! atuaçno P. fontes dp. finl'\ncil'lI!Umtos.

§ 1 ~ Sempre que a compD.nhi.:t de Seguro ,a,gricola

não dispuser i1F." meios próprios suficientes p?lra a inàeni.::aç.;o

dD.(j perdas levantaàan-, devêr1Í. rece'ber rp.cursos do PodP.or PúblI

co para cont in1Jar opcran.;lo_

§ 2'2 C<"l.be à Companhta de Sl!'!guro Agrícc-L-"

comprov~ção dos prcju:lzotJ do produtor sequro.do. mediante' lc:ludc

tP.:cnico tll"! avaU.ação.

Art. 19. Serão constituídas Conissõec :-Iur.:l.':-:'

pais integradas; paritariamente por representantes: do SlndJ.':-!rt~

dos 'Trabi'llhador.es r1.llrais, do agp.nte local da Companhia dI" :-f;>
guro lI.gdcoLa, do ôrgõo oficial de o.s$i~t(incia técnica at::'a\'t'~

de .";T1a reFrl'l."Hmt."lção Ioci'll e da Cooperativa de Pequencs ,-:-.:"-:;;.;

tores Rurals lbc<Jl pãr.J jul•.p:r.,OZTt"ôct1r"->OS, em primeir<'l in!õtànn."l

decl.sãp.H elo agente rJe S~Cl1.lrO, apresl;'ntados por Fe.::;uenC'!' .::-:

dutol:es Rut:ai~.

Parágrafo único. Da dccit'lào da C'omÜH;.3C ~:'::-1

cipal c:aberá recurso, em segunda ihstância. à Comissiio E(;tll.;!:;;a:

integrada paritari!)mcnte por reprcsentantes d03 rederaç~o dc!!'

Trabalhadores na Agricultura, da Call1panhiade Seguro Agrícola.

da as.<!isténcja. técnica oficial no e!ltado ê dlli!l coopl"rl'l.tiv<'.l!o ~e

PequcnO:l Produtores Rurais.

~ lf são considerados pêquenos . proprietlÍrios

minifundi.!'tas. os tr"btllhlldor..s ru't"ftis que pO!lsu;l,m parecIa :112

Art. 1S. Comp"te ~o Poder ~úblíco

cri<lito fundiário. p~rill complement:o!Sçào de terras

CB dimen!lõe!l da Pequena Propried3de, a pequenos

nY.tlifundistas.

e..!l!legurar

eté lltingir

proprietl'Í.rio.!l
PESQUISA, ASSISX:!!:NCIl\, TtcKICA E EX'tENSAo RURAL

Art. 20. Jt de responsabilidade <jo Foder Públi

co promover iI investigaçii.o científica básica, propiciddora

da geração permanente de tecnologia para o seto'!: agropecuário.
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§ U H~verá um ;9égmentc da pesql.liBa 03gropecuá

ria, com dimf!n~ão compatível com o notor da pequena produção.

cllpecificamcntc r;1eoicado ao desenvDlvimento de tecnologias vol

tadas às condições de produção próprias do1'! Pequeno!"! ProdutorAS

Rurais", àe suas organiztlçõcs coop~rativas, e quo lcv.ará em con

9ideraÇaO sempre as experiências e conhecimentos práticos dos

Pequenos Produtores Rurais_

§' 22 A pesquisa agropecuária trabalhar~ orien

tada para a concretização do zoneamento agrícola, levando em

consideração i!spectos sócio-econômico!', de (lcoiogia e meio am

bientp., procurando criar e interiorizar cada vez main aI! lHlta

çôes e>tperilllentail:l.

Art. 21. O \Joder Público criará e manter~ um

l'Jerviço gratuito de assistência técnica e exte1'l~ão rural e",pe-

cificamc1'lte orientado para atender ao Pequeno' l'rodutor Rural.

promovendo a difusão dos rel'lultados da pellqui~a e da$ técnic~!l

e conhecimentos neces:!l!írios à melhoria da produtividade· e d~~

condições de vida do ~equeno Produtor Rural.

§ l!! A assistência técnica e c-xtcnsão rural of!

cial ao Pequeno Produtor Rural priorizará a adoção de métodos

quo<.'! multipliquem com 'r;:lpidez o número de produtores atingidol!l

pelo conhecimento divulgado, como, por exemplo, o atendimento

preferencial a comunidades e organizar;ões cooperativa!!.

§ 2º A ;).!l5iíJtência técnica e extensão rura.l,

na !lua atividade, devp- sempre consid{lcrar as experiência~ já

desenvolvidas e. praticadas pelos Pequeno:!! P:rodutores Rurais.

SEÇXO vr

E"L~IFICAÇAo E IRRIGAÇAo

Art. 22. o pode:t Público criará incentivoa

peciais à eletriCicação rural da pequena Jilropriedaoe Rural,atr.a.

Vf!8 de linhas eepec:lfic8i!J de financiamentQs cornpatíveil.'l com

a capl:lcidade ce paganJento do Pequeno Produtor, da elabOração de

projetos técni.cos que contem com a utilização menos di8pendiosa

de miateriais ;;Ilternativoi!l encontrado$ regionalmente e do apoio

fl!!pecio.l aos agrupaml!!nto!3 associativOl'l de Pequeno!! Produtores R:u.
rai5 para ampliar o número de benef:lciadoll com uma me!'!ma ini

ciativa de eletrific;:Ição.

Art. 23. O poder Público· fomentará a utiliZA

ção da irrigação pelo Pequeno Produtor Rural, particularmente 4

través de progr~malJ desenvolvido!! atravp.s de 8ua!l coop~rativase

associações.

Art. 24. O tlllt:i:mulo à irrigação se dará princj.

ptllmente através da.~ 6cguintes medidas:

t _ re.ali2:aç30 de obras Qúblici'ls âe represamen-

to, captação, adução e aproximação de fontes d'água daIJ <irea!!

de irrigaç50 da Pequena Proõução;

11 _ programll!l l:!apcciais de financiamentos para

aquisição pelo Pequeno Produtor Rural e suas cooperntivll.s de e

quipamentos e !lerviçàs n,",ce:l'l!5árics à realizllçào dos cultivos ix.

rigadol!';

111 - ••sistêneta técnica ••p.ci.l parn que. 1I:,

rlga;io ••ja c:clnbinada coe •• demaiB técn,ieu 4. produçio que

v1eb12taeDl o uso dI! todo potencial produtivo da irr!geçio.

st:ÇJ.o VII

bECOS "t.ItwS

Art. 25. O C:ollerno_tederal propicIará c.on,diçõe.

d••stabilidad_ .conôllica aoe PequatlOG PrcX:!utorea Rurllia, I'jaran

tlndo .. ..qublçâa "••1:11 produção agropecuária por u. preço

llIíni.o, (:l!tlculado C1'J {anta a exprellllltr oa rfllIli. CUstOIl do prodll

to .. t.mbé. uma autl'g.a 4. rcJtU.n.ra:ç'~o de produtar ••UI:! f"lII!li".

f l' O Orç.~.nto da Unilio deve'rlÍ ••segurar rll'lcui:.

.0. e. valor•• COtnp.t~v.ls COlll al'l nec~ellidade. de ..quiei~liop.

lo preço 1II1ni1DC, do produto da PequClno Pt"oCll.ltor Rural D elJda SA

fr••

§;2' A atua1i~8t;io llonettÍrie. e a vlIllorizaçiio·

real dOIl preços do. i 'CeDI! que cOlllpÕe os cuatoll de produção não

poderão ser .uS'<erior'l!lJ À atuali.:aç';o monetária e yaIorh:ação

r.al do!!! preçoB mínimos.

i 3' Quando de. levantamentos e ••tudo. obje"

tivando o cálculo dali CUfttos reais de produção, para. lixllÇio

doe preços m:!nimolll, deverá l!I.~ eonaultado o sindiceto dOIl 'tra

balhadorll!l Rurais.

f <I" Serão prior:1zadall ali aquisiçõ.. pelo pr~

ço míniDO de pt:oduto~ alillIent4r•• de aba3tecimento do lI.rcado in

terno.

i SI' OS PTIlÇOll míniumll deverlio l!I.~ obrig'll.toria

Jlftont. divul9ados no prazo de 90 (novanta) dilU!J ante!! do in:l:-

cio dos plantio. ~ $erão atualizados atensalarente de acordo

com o índice da infllllção.

, 6' O Pod~r PÚblico d@lYerá criar condições

4e lSceBllO relSl do Pequeno PrOdutor Rurlll. à pol:í'ticc de garan

tia dfl preço!' 'mínimolt, atravé!!l da con!ltrução dI! l!rlllll.ze;nlt pró

ximos âl:l área! de ~equeno!! produt'orelt, da eliminll.çio db inter

mediário!! na!! operlSções de aqubiçio pelo preço mínimo. da des

burccrl'ltizaçito di'l!'J op~rll,çõe:! dI'! l!qui.ição e de outra!! medidl!1l

cab:íveill.

Art. 26. O Governo Federal IUI encarregará de

gerar e repe.!!.!!ar ttnt fluxo permanente de inforJO<\ções lll) Peque

no Produtor Rura.l 4! sua!!; organizações c:coperativllll l!Iobra aCer-

ta. delllanda. e!ltoques ti prt!çol dlt prOdUtoS agropeouário!5 bem

CQ«!O d. Qut"ra" infQrmações qu. po!rt:lit6Jl1 ao produtcr adote.r

••lhores decisões do plantio .e ter l:Ielhorcl!l oportunidadtlll. dtl

COtIlercial.inçào.

$EÇJ.o VIII

GARANTIA 'DE COMERCULIZAÇ,J.o

Art. 27. Com}Jêt~ BO GOverno> 1'ed"ral i.ntervir

no prOce!l!lOde c:omercifllh:l'I.çio da produção agropecuáritl dI!

150 a assegurBr' a jU.!Ita remun.raçio do Pequeno PrOClutQr Ru

ral, o Abastecil\1~nto do ,mercado int.rno, principl!llllente de gê
neros Illimendcio3 popularl'l.'J, 18. o control. dll~ exportaçõl8~ ti im

pot'tações do eetor agrícola de <l\cQrdo com Da interellll!JlI:. ,nacio

nais.

Art. 28. O Governo 'Federal garantirá a regu-

lação do prOCtl!lBO de comercializaçÃo dos produtos a9ropecuá..

rio. principalmente atravéll C!os seguintes meiellJ:

I - '1l1r.ntiA d. Aquisiçao pelo pr.;o .!oilllQ
(AGF);

11 - flDlprétl'tifrlOs do Governo "echn:·iIll pllre a c(lme!.
cie.lizaçio (m:cr);

II1" forNloção 4••UQQ\H's público. de r •••rv•••

pal'tir das aqublçõ•• d. produto. via A.GF e lGF;

IV" tormlição de e8toqu. público!! «8pll.cí tico. PA

rll. .u~egurar e.ta'bili(lade do abftstecim.,nt"o interno por prazo

m{nhno dI} três 1I.IH!JIl, com 0"1 seguinte., produtos básico.: trigo.

01eo bruto de Jlojll., Il\ilho, feijão, O.llrn., arroz, hit. ftrll .PÓ
e fllrinha de llumdioca;

V.. cOlllercialh:eçijo do., e&toqullls púb1.icos Belll"

pre que oa preços ao consumidor dOIl produto• .e.gr-opecuárioa .1

CallCeltl níveia demasiadamente elevados;

VI - illllportltç~o vl.1f.ndo .uprir d .. tlclêncI .. noee,n

tÂncll. comprOVada do produto n,o mercado interno:

VII" .stimular a e3CPQrt.çio aempre que o merca

do intnrno ..ftt~ja lloa.tecido l"mquantidlldel!J • pr~çolt e;dequlJdo.

• quo edsta produção excedente.

Parágra1'"o úni<;'O_ O Governo Fedl!ral lS:!IllegUrard

prioritariallM!"nt. a "'doção do.!! Inp'io~ acima pare fllCilitll'r,

condições adequadas. a COIllll:t'cialiõtaçio da produção do~ plRqua

nos Produtoree Rurais.

Art. 29. competrJ ao Peder PÚblico it.lpltlmentar

progxamlS5 de instalação de ~rma::én$ e ;silo", dos quai8 dependem

fuooamcntalmf'lntfJ a eficácia dai!! política!' d~ ~GF, EGF, estoque.

pÚblico. f: llpoio õ comueia1ização da PequeM Produção Rurftl,

principallllente por intermédio:

I - ~ll construliio e operaçâo d~ armal:ens t: .1

108 diretamentfl pelo E:~tado:

11 - dali incentivos financeiros C t~cnico:s à
construçào e opl!!raçiio d~ arl'\'ll'l.Zéml e :sill)!! II nível cOtnunité.ri~,

administrl'ldos por cooperolltiv.a!l dé Pequenos Prodl\tores Rurais.

IIff'RA-ES'1'RO'l'URA BAGICA I: SOCIAL

Art_ 30. Compete 1"1.0 Poder Público promover

os inveetimentoi!! em obrl"li!l e ·llerviço!l públicOll que alJ.!l~gurem o

devido apoio ao~ prOCe!lDDS dl!l produ~ão e comf!rciali::aç~o agro

pecuária, provendo condições básica~ para o desenvolvimento

~a f11etrit"icftç~o 'rural, da irrigi"!.ção, ·do lIl:mazenamento li'!

CQ!lIllento ~ perd.,5 d~ produçà(l, dlle comuniclIç'õc!!I, ao lIupri-

lIIento d. lntlUDlot! e oáquinae e outroll.

§ l' o Elite<1o deVerá Illocar rec:url!JOllJ orçemen

térioa partl O~ fin!5 acima. em valores proporcionais ,à impor

tância e!5tl:llt~gic& para o bl!!m-e'l!5t<'lr da populll.çio qu. o Retor

8g:t'opec:uário representa.



10732 Sexta·feira 29 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Setembro de 1989

§ 2!! As obras e serviço~ Pt'omo...ido~ pelo PO~l!r

Público atendp.r';o em clIrolÍtP-r priorit~rio às regiões d~ ma.ior

concentração de produção de Pequeno.!! P.rodutor~g Rur~i1l ~ à.
.dfl maior clIrênci<!l em infra-el!ltrut:ur~ básica.

"'rt. 31. Ao POdr..r Plíblico compete satisfazer

08 necessidedes báflicas do P~qo@.no Produtor Rur!ll ~ ~lt1a famí

lia. bem como do assalo!1.riada rural, nas lirea~ de eduGfl.çào. I!Lten

d:imento médico. "'Ime~raento fi assistência l!Iocial.

Parágrafo único. O Poder· PÚblico atuarii int«n

.ivamente n. educllç~o proCitleionalizante.. pJ:;omovendo programas

de clIPacitllçtio do Pequeno Produtor Rural,. :'l;emprl'! COm a partici

pação da" org.'l:nizaçõl'!!5 coopl!It'.!ltivas c Stleoci8tivas destes l!: do

sindicato do!! Trabf\.lh.fldor•• Rurai~. procurando atender à grl!lon

de d.manc!1l exi.t:en'C. por conht!cimentolJ sobrf! a gellteo da

exploração individual e d. associações e cooperl!t.iV81!l. ttlcno

logias d~ produção que conlJervem Otl' rccur!,;OlJ naturais. proces

sos de Gomercialização, e outros.

S!:Çlo xr

COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO

Art. 32. A efü:iência do UgC dos inl'ltrumentos

de po.1Itica agrícola para o Pequeno Produtor Ruro.l depende di

rf'-tamente do gl:i!oU d~ organizi!\!ção destes em entidades coopera

tivaa e i'HlGOciativas, que têm oi função de permitir a extensão

com mais eficiência dos benefícios: da política agrícola - a UlI'

núm~1:Q maior de PequenO!.. "Produtorl'!!'\ Rurais e 'de proporcionar

a utiliz",.;50 de divêr,!!3s tecnologias ê serviços quo se via

bilizam tllelhor economicamente quando adotaõ~s dentro de certa

I'll,cala de U!'l(). Por isso, compete' ao PoQer Pública apoiar

estimular as iniciativa àe organizaç5:o econômic~ dos Pequenos

Pr~dutorl'!s Rurais, através dI'! pr:ogramas específicos de {j,nan

ciamento, assistência técnica, infra-estrutura básica e outros

que $(' destinem a ampliar o sistema cooperativo de Pequenos P:t~

dutores Rurais ê,4'ortalecer o que já existe neste sentido.

CiU'fTULO IV

DOS I~STRU!'IENTOS DE PLANEJAMENTO DA POLfTIClt. AGRíCOLA

PARA O PEQUENO PROQUTOR R~

Art. :13 - Com os objetivos de planejar a impl~

lIl~ntação da política agríCol.:l e~pQcinl para. o Paqueno Produtor:

Rural. nos termos desta lei e dn sua requlllmentaç5o,de mobili

zar 05 recursos ne{;e5sários a esta implementação c de definir

.prioridadf'!s e alocar recursos por periodos específicos, serã(\

oriar:lol:.!, renpcctivnmcntc:

I - o GanSp.ll1C1 Nacional. da Pequena produ;ào Rg,

rai - CNPP;t:

II - o E'undo Nacional de Desenvolvimento da Pe

quena Produção Rural - FNDPFR;

rrr - o Pl.:lno N13ciopal de Dcsenvolvimonto' d.:l Pe

quena Proouçào Rural - p.jDPPR.

SEÇ~O r
DO COKSE:LHO NACIONAL DA PEQUENA PRODm;Ao RURAL

1l.rt. 34. - 1\0 Conselho Nacional da Pequenll prod!d.
ção Rural - .CNPPR cpmpete:

I - fazer cumprir o diJ;lposto nest<ll Lei 30bre a

PoliÚca Ag~ícola Especial Para o p~quen~

Produt.or Rural, tO!rtando e ir,élicanàa as prQ.

vidências rte~essárias ao atcndimtmto da1'l

d!!te,rminações estabel!'!cidas;

II - preparar normaS P. orientações que permitam

o detalhamento e complem~mtaç50 'dos propó

sitos expressos na pol:i:tica Esp~cial para

o Pequeno Produtor Rural. de m:ldo a opera

cionali~:lr norlMdvarnente :l <JpHcaçiio l:!fcti

va O€ su"ts det.erll'.inl'lçõl"!s;

III - elabora:r, acompanhar e faze.'!: cumprir o PI-ª.

no N<'lcional de Desenvolvimento "da pequena

Produção Rural. que será ~p:rovQdo pela C0l!
gre:~~c Nacional.

IV - intervir, assessorando ou criticando, em t9.

di) iniciü.tivOl dos poderes públicQS referen

tes à Pequena Produção Rural;

v - administrar o Fundo Naeion1'l1 dl1' nes~nvolvi

mento da 1?equcna Produção Rural ~

VI - c li:lborar seu pt:'áprio r.egimento interno que

definirá a estrutura organizativ(3 do CNPPR.

lI.rt. 3S - O Consalho N::lcional àil !?t:'.qu~na Prod.Jl

ção Rural será Composto por:

1; - Soi~ representantes do Bx~cutivo P~dtrral.

sendo:

a) Quatro do Ministério di:! ll.qricult~r~, re.2.

pp-ctivamente elos ~etores dI": pesquiga,

1l.9:'Jistência técnica, comercioJlizaç5o

reforma agrária;

b) Um do Ministério ào Interior;

~} Um do Mini~tério da Fazenda;

11 - Dois representtln,te!; dOD bancos ofici;,is

que aper.am crédito rural aos Pequenos ProdQ.

tores Rurais:

rII - Dois represcntontes do Congresso nacional,

sendo:

a) um da câmara. dos Deputados;

b) Um do Senado Federal:

IV - DtJis representantes de orgllnizações dc oon-

sumicJore!'l;

V - Seis representante."! dos tr<1balhadore3

rais indico.do:;l pela Co~fed~raçã.o Nacional

dos 'trabalhaoores na hgrit:ll3..ttl:r:a - COU'J:l\G;

VI - ·seis 'representantes do '!>etor àe cooperati

vas -de Pequenos Proêlutores Rurai!;.

Parágrafo único. O CNPPR elegerá setl pr.esidentê

entre 0::1 membros integrantes (lo Conselho.

Art. 36 :- O Conselho Nacional da Pequem'!. Pro!:!.!!

çâo Rurai\ disporá de re~urso~ para compor asscncoria técnica

nas suas .4reas de conhe=imento de maior interesse.

P<'lrágrafo línü:o. O C!lPPR prornover1Í convênios

com l1nivert3id'iJoe::J e outras instituições congêneres no sentido

de intensificar os estudos acerca de aspectos técnicos, econQ

[[Iiços, so:::iais e culturais da P!":quen1l. Produçiio Ruri:!l.

5EçAo II

DO FUNDO HACIONAL DE DESENVOLVJ:HENTO

DA PEQUENA PROf'ouçAo RUR1lL (FlmPPR)

i)rt.. 37 ~ Será in:;;tituído o Fundo Nacional de

De.<lenvolvimento da Pequena Produç;;io Ru~al que reunir6 0::1 recuJ;.

DOlJ destinados .:I atender aa' demandas d~a PequenCls P~odutores

RUr~is na área de polí.tica agrícola, suprindO an np.cessid~des

ind~csdag"pelo!!, in.<ltrumentos previstos nesta Lei e pelOf5 pro-

graRa ti projetos ê!lpecíficos il ger~m cri~dos. •

I\rt. 38 ""0 fundo ."cio·nal d. D••enYQI.i..nto

d. '.ql.lena Produção Rural t..rá COIlO fonta da r.curaoa .quall'!.

alaead". principalllente ".la OrçlPJ.••n.to da União. cr- o C::OIlPr2
..ti1!ent~ d. 'r.celt•• lbc.b a.p.cít'ic•••• t.l~bé. .q,uel,..

recuuaeprav(tniant... ~o próprio retorno, 12... opclr.;õe. d. fi ..

Mnr;bJlento do Fundo. de doa,.,õ••• çontrit"uiçõ.'1 diven••

d. O\1t.l:•• tonl;.•• que v.nh.... .."1: detittid•• ~

5EÇ1o %II

DO'nUo -.A.CIO.,j. 'DE DES!JrvbLviMEH'TO

DA P[QUOA. PRODUCAo RURAL (.PKDPPR.)

Art.. (O - O Plano !facional de Oe..nvolvi••nt:Q da

hqu.n•.Produçio Rura.l ter. o objetivo ~e lix.lIr priaridadel"l dA

l'e.lUaçõe. no .e.tor da Pequena Prcduç;;o. programar /li aplicação

doa I,cu:noa dolNOPPR. est.e.b.lecer os p-e:ri.met;ro!l t.écnico•

• conô~ico. d« Palíticl'l .8.grícol. a llliÍdio prl'lito p.llr!l vilsbili2:ar

o planejamento 6 a ·.!lttlbilidade da Peq:u~na produç.!io· Rural. estA.

b«1.~e:el: Ii1l'lt~. anuais e plurianuai....er.'II ftlcl'lnç~dall no "as.n

volvill1ento do ••tor Cla P~qullnl'l produção RlJrl'll e d'llfirtir 05 rMÍOII

..pedfic08 pore 11 impll!!:lllentar;io das diversoe 1n.trullento_.

programas 11 projetos da polí.tica egricola eSp4:Icitll par.. o Pe_

queno Produtor Rural. ~
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parlÍgrefo único,' O PNDPl'R urá elaborado para

um. p4ríodo de cinco anoa I! para cadll ano ~grlcola ~l!rá prflparft~
tio um Plano MlJal Complf!lnfmtft.r. com <]efiniçõf'.!J r~fl!rfmt.1I I!!IIP.l

eilicarnlJnt." à safra @n. que!ltão.

Art .. 41 - Entlll lei entrtl em vigor na data de sua

publicação.

~rt. 42 - Revoga.,,-88 .ali ~il'lp.o!liçõe~ em contrário.

t hOl:"i!l de r""defintr o modelo de desenvolvimento

rural ba8eado noS'" g.ande:J lat.ifúnd io~. que gerou a con.:::entl:'ação

Cla riqueza. o.dei!ll'!lIlprego li! a queÇJa da qUi):lidõide de vida do 'tr~

balhador rural

Não e:d~tem imperativo~ técnico~ e econômico!!.

corno 3pregoam os d9fensores da COl"lcentraçoio das riquezalJ naciQ

naiftl nl'l.!1 ini!os de poucos, que condicior.em UM lIlodelo l!gricol/J. ba

!Icado na grande exploração rural. flão havt!'rá qUf;!da da produção

agrico1a l!ie o ci'lto àa po11tica ~qr:1CDla ~c d~~lClcar pilra

apoio dp-cidido dI'! pequena produção. Ao contrãrio. a produç&o

ttlnde li C:'re~cl!:r e tio ter custo!'! menores. E o !til'! i::'l importi!'lnte li
que o aumento da produção signifi~ará ta.mbém a melhoria das CO!!

diçõe!'l d~ ..,iàa d<'l população rural. o que não ocorre atualmente.

ria.

Chamamos a <:l.tcnção dos Scnho'!:Bs p2.rlament.:'lrcs

ql1e jã hã vinte e clnco anos e:<:iste na Lei o conceito de. "e!!!.

presa rural", com est.:lbeleci.1t'.ento de números quanto à produt!

vidade e aproveitamento quant.i"tativo de ãred, entre outras

def:Lnições, que deve servir àe parãrr.etro minimo para a atual

discussão sobre "propriedade produtiva".

;'idotar na J~ei Agrária que se 'Õ'labo.ca parãm§:

trotl técnico!], para 1l "propriedade produtiv<:t". menos Gxtge.!}

tes que aqueles constantes para a "empresa rural" do Est~t'Jto

da Terra, seria fazer sérias concessões à especulaçL~o imobi

li5.ria, à inaficiência produtiva e à conC'entraç~ét fundiári;

em detrimento do 'futuro em con1içõee de subemprego e desemprg,

go.

de 1989.Sala das Sessõ-::lS, e;lr. de'

l::l'Jtllmoa, também, nel'ltll oportunidade. que nOl!l foi

concedida por essa Comissão, apresentando 11 propo!lta dllo CONTi\G

para a regulamentaçào J por Lei OJ:dinária. dos dispol'litivos con..!'.

titucionais relativos li. Reforma Agrária.

Acreditamos ~cr dicpcnsá~el neste momento reite

rar aos Srs. Parlamentares o relato do histórico de luta do trl!

b~lhador rural brasileiro pela realização da Reforma AgriÍria e
a necl'JssiJade desta para o desenvolvimento econâmico e social

do p<:Iís.

o que politicamente está marcando llajA: i"l qUF!~tão

da. Reforma Agr6ri,) não é mai~ o elito radicaliBmo de c!lqucrda,

que os setores conserv';dores sempre acusaram de querer deaorg~

ni1mr a produção agropecunria pela redi!Jtrfbuição de t~rra.s. t
agora o extremimno da direita que c!l'tá tentando, ao mesmo tempo

em que sustenta para a opinião pública o discurao da livre ini

ciativa P. da p.ficiência produtiva. criar proteção legal para o

latifúndio 'ineficiente. impedindo a melhoria da produtividade

agropecuâria e ,restringindo Q direito de livre iniciativa p~

ra centenas de milhares de camponeses fiem terra5 terem acesso

a meios de produção.

GO.!ltarí"'mos de C'11~m<;lr a atenção P"':l:'<:l: que 1250 se

retroceda em relação ao marco da logislação agrária vigente. A

mais polqmica das questões debatidas na ConstitrJinte sobre a R!

forma Aqrári<l.. envol\'cndo o conceito de "propriedade produtiva".

agora terá que ser, rediscutiàa de forma menos genérica. A def}..

nição do que seja J'propriedade p-rodutiva" deverá ser (eita de

maneira clara e prec:isôl para que poasa. haver orienta.ção cClncr~

ta para o julqamento de qual é a proprieàaàe rural quo CUmpre

efetivamente sua função social.

r.. CONTi'l.G tem consciência de que o Decreto-Lei n2

2.i53/S7 (já rejeitado pala con9're~!lo). ,) extinção do Min:i.sté

rio õa Reforma e do Desenvolvimento Agrário - MIRAD e a int-rody

ção da expressãó "propriedaàe produtiva" nos àebates constitu

cionais a respeito da Reforma Agr<Íria. quando o Estatuto da Tez:

ri'! há mais de vinte anos já ;"'em consagrando o conceito de "em

presa rural", fa1:em parte de uma mesma grande m1!nobra protel3t2

ria da Rl!lfortna Agrária.

Àceitar que uma grande pr.opriedade rur:ü 5eja

insusceptivcl de desapropriaçào M. presente conjuntura dcpe!l

de fundamentalmente de que esta se sobressaia por caracterí§.

ticas de produtividade, de grau de aproveitamento da ár.ea cu!

tivada, de respeito 5.z rel.1.cÕes de trabalho determinada.':; e de

respeito ao meio ambiente qUE! lhe dSSf:>gurem a 'condição de urna

empresa bem estruturada p._conõm:i.Cd e s~cialmente. Se não for

!J.onitn, corre-::;e o risco de continuar mantendo (,) campo no ar~

5il há décadas do desenvolvimento alcançado pelo meio urbano.

Por t:udo i3so. é fundamental para o desenvolvi

mento n!'-cional. neste momento da discu:l3ão de uma Lei Ag'ríeola,

que se defina uma Políticl'l Agrí=ola Especial para o Peql,lcno

Produtor Rural. P;8ta deve lhe a!lsegurOT: priorito!l.ri~ment~ e

condiçõe.s Ildequllocl'l!lJ'l às :!IUllIlI caracterí:lticas llócio"cconôm.icae,

culturai. e tllicnícfts Oft recursal!! do E!!Itado, ou llorticulados por

est_. ~rll !:> ••t:;Ílllulo direto ou indiretc. à atividade agropecui

..~cifie_t:lent•• d. SUIlB pol!ticlls agrícohtl molltra que há -lg.llIM. d'c3~a. atrás o pl"lp.l da Pequl!:tll"l Produçiio Rural era .inda

ui. illlportftnt. e que- !lolll.l'Ints a lnjfll.ão maciçll. pelO E!'It4~O de

rscurloa .ubo:1diadoa forçou. reelização da produção nos gran

d.. lat.itúndiofl ociosos.

Além dll. que!ltio do aumento da. produçio lIgropl"!cuj,

ri. total. ê o Pe·queno. Produtor o se:gmento do!s produtores ru

r.h que pode dar rt;:Ipo!ltõ!l mais eficiente e rápi~ ao!!! estimu

lo. para os plantios de cultural'l bá.":ica,, para o &bl'l!ltecimento

alimentar. cada vu Illai!!l imprellcinci!veí~ para o equilíbrio dll

8cd'nolllia nacionaL. '

UIUI; política ampla III permanente de estímulo

Pequ.no Produtor Rural. a.,.ocil"ldl'lo la intfi'n!'loificação da organiZA

çio coo~rativft de:stes. I!celeraria ~eu proce~so de modernização

uenolÓgica com refle'Xos diretos no llot1D1l!nto da prodw;ão egrop.!1

cu.ria e dl"l renda.

Mal!l .!'Jta rt5i-.stêl"lcia não re~ult.ou na Bobrlll!vivên

cle de todol!l PtquenolS Prodl,ltorlll!!5 Rurah. Milhõelll foram obri9~

doa a Wliqrar pa.:r:a oa grandllll'l centro!! urbano.s. que nlio oferecll

rUI cono:'li.;ões d4!l 4!lmpugO!! e da serviço! públicos bâisi:os a e3ta

i1lUtn.a 1l4ll!!Ia expu18!) d1:I campo. O resultado foi o !5u,rgimento dllo

_b grave crül• .soda! jé vivida no Pab J com proli:t:era.ção nun

Cll ent.1l vistA ". mil'léri,a • da Inllrginalid,a4e.

lop.tlar del!ltes .significativos núm.ro. o Pequeho

p:rodutQr Qural, ao longo df! nOStlll hhtória. tem sobrevivi~o gr1!

ç;aa A !lua ill1pres!'lionant~ capaei~llode de r.r:sistir ao poder concen

trl'ldor dllo terra pele l~tifúndio. à <Je:!ll'll'ntreo'ldtl «.5pr:culaçio im2,

~Uiárie que (Iollin<l este País ft ao de~utímul.o p:rovocàdO pela

hi.tórica vinculaçii:o pelo Estado do~ innrl,llllen'to.s de fomento dllo

atividade ftgrÍcolll. à granda exploração rural..

A Pequena produção Rural é responsável, por 70\

da população IIIconolllicalllentlll ativa da área rural ~ Por 20' da

toZ'ça de trabalho nacional.

Seria' ing.nlJidade supor que ••c.. proc•••o d.....

pobreC:b'l.nto da poPulaçêa se. deveu à. condiçõ•• naturllh da con

corrinei. ca.pitoli.ta entre a pe'lul!n.l!l e • grande expl.oração~,

pecuáriA, com vantaÇ/en. a ••ta última por l'Ier elo ..ais :'pta à
aodarni:tação tecnolégica. Ulla revisio dos benet'!do. tHatribu{

do. paIo Poder Público atrav.b de llua.s políticae econõlBic.. e.

" ~ernizllçio tecnológica nio .e l3á apen<!lll na
grend'••xploraçã" agropecu";ria. No~ últimos lIn08. lIlqunl'l pouco"

••paços e.berto. 1I0 Pequeno Produtor Rural M, política de crédi

tO rurl'll fez: com que elite. chegaBBem a ser rC!lponaáveie por 80'

do. contr<!ltoB de finll.ncialllentos re<!llizadol!l com os btlOcos.lIpetia~

d. se ftpropríll-r~m apenllo~ dlt 28' do volume. dos recurl'lO!! aplica

do. no etlc. Hoje. A prOdutividade de inúl:lero~ pequeno. produt.!;!.

res de .oja no Sul do PIS!. nGo • l:lenor do que os cultivotl ••

qrande e3call!l dé!llte produto.

Ao Pequena produção Rural ten importância funda

Iltmtal ~ra a economia nacional. como geradora de produtos agrR

pecuário. f! COMO ampl'" fonte de emprego a baixo custo social.

Os estabeleciment-ol'l 'llgroPf"cuá~ioll com meno. de

cem hectares, cujas lirealll ~omlloda!'l correspondcm a apenas 21' do

totllol de l!'l'Itabelecimentos existentel!l. rel!lpondel!l por uma exproe.!l

.iva participação na produção agrícola do Pi!I:1J'1. 87' dil 1l1!ondio

ca. 79' do feijão. 6et do milho, óG\ do dgodão, 461". I!lojlll.

3" do arroz: prot3uzidOfl ti 26\ do rebAnho bovino vêm da Pequena

pOl.1ução Rural.

Ne~tes t.rin~a ano~ do enaltecido proce""o dé mo

dernização da Agricultura brllosileira. ::om base na gran(}@ exvl0

ração rural, por mais que "e divulguem rl!'.'iult.ado:!l de :!Iafra!l re

cordlll8. illlplementi"ld...s ultimamentÍJ qUlI.se Bempre pelo aumento dos

'cultivol'l dlt e::cpor'tação. não se consegue esconder a proliferaçio

da ll1i~éria que llotinge o trabalhador. rural que fornece a mão-de

-obra ~rata ao latifúndio. Hoje. ninguém dC!lconhece a condição

do tr...c..,lho incerto de .. homen~. mulhertHJ e criança!l~ deno..inadOfl

bÓias-frias. 'que a cada safra pgreMbul!'lr.! de um lado pllra. outro.

l!Iem mor~diAs. !lem e!tcolal'l, sl';m ans.i!lltência mêdica. trabalhando

jornadal'J ~xc~l'lsiva.!l para tentar !obter uma -renda que «penaIS pé!:

mita l'UUI. 1!I1ime.ntadio deficiente ..



10734 Sexta·feira 29 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

L.tGlSUÇ'AO CITADA. A~[);ADA ,.ELA C'OORDENAC'ACI
DAS COMISSO!S 1'lltAfANENTES

Setembro de 1989

DECRrlO-LEl Mil Z.563. DE 21 DE OUTUBRO DE , '87.

[.tln;u. o l~'lltuto k•• lo~.1 G' Colo~II.

ç'o • ~orOI.' ~Qr'rl. lNC~~. ell. o I~.

tltuto JUlr~ltO c.. 1orí •• ~uI.I' INtE~

.~, outr •• pro.l~~ntJ."

PROJETO DE LEI
N' 3.739, DE 1989

(Do Poder Executivo)
Mensagem n' 581/89

Autoriza a Petrobrás [nternacional S/A - Bras
petr:.0 ' a criar snbsidiária no Reino Unido.

_(As COI?issões de Constituição e Justiça e Reda
çao; de Mmas e Energia; c de Economia, Indústria
c Comércio.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' Fica a Petrobrás Internacional S/A. - Bras

petro, autorizada a criar subsidi:jria no Reino Unido,
p~ra o exercício de atividades complementares às pre
vIstas em seus estatutos sociais.

Art. 2" O capital inicial da sociedade criada nos
termos do artigo anterior será equivalente, em cruzados
novos, a até quinhentas mil Libras Esterlinas.

Art. 3" Esta lei entra em vigor na data dc sua publi-
cação.

Brasília,

MENSAGEM N" 581, DO PODER EXECUTIVO

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso
Nacional:

Nos termos do art. 61 da Constituição Federal. tenho
a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas
Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos
dos Senhores Ministros de Estado da Fazenda e das
Minas e Energia, o anexo projeto de lei que "autoriza
a Petrobrás Internacional SIA - Braspetro, a criar sub-
sidiária no Reino Unido". .

Brasília, 26 de setembro de 1989. -Paes de Andrade.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' 54/89, DE 4 DE SE

TEMBRO DE 1989 DOS SENHORES MINIS
TROS DE ESTADO DA FAZENDO E DAS MI
NAS E ENERGIA.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República:

A Petrobrás Internacional SIA - Braspctro, desde
a sua criação, tem atuado como o segmento mais impor
t~nte do Petróleo Brasileiro, S/A - Petrobrás, no exte
rior. em complementação às atividades de sua contro
ladora, dedicando-se, em especial, aos setores de explo
ração e produção de hidrocarbonetos.

2. Dentre os interesses estratégicos da Petrobrás,
a serem implementados pela Braspetro, está o da parti
cipação em regiões onde se desenvolvam as mais novas
tccnologias do segmento da indústria de petróleo.

3. Assim sendo, nos últimos anos a Braspetro pas
sou a examinar oportunidades exploratórias no Mar
do Nortc e nos Estados Unidos da América, ambas
regiões notoriamente tidas como pólos irradiadores de
tecnologia e dotadas de promissoras reservas de petró
leo.

4. Como resultado dessa diretriz, a Braspetro lo
grou qualiíicar-se em duas licitações promovidas pelo
Governo norueguês, sendo atualmente participante: co
mo não operadora, de dois contratos offshore na Nome-

ga e estando em via de celebrar. na mesma condição,
um novo instrumento. Nos EEUU, a empresa adquiriu
percentual variado de participação em vários contratos
no Golfo do México.

5. Para atendimento da legislação desses dois paí
ses, a Braspetro constituiu duas subsidiárias, a Petro
brás Norge AIS e a Petrobrás América lNC., haja vista
a evidência de visíveis vqntagens quanto à existência
dessas sociedades 1 extcrior, como base para os im
prescindívcis con~ )s com áreas governamentais e pri
vadas, que não se esgotam no gerenciamento de suas
atividades. Esse envolvimento, que decorre das ativi
dades de exploração e produção, também propicia a
exportação de bens e serviços brasileiros, aperfeiçoando
e atualizando nossos produtos e dinamizando nossa eco
conlia.

6. De outra parte, a atual conjuntura do mercado
petrolífcro toma ainda mais encorajadora essa atuação
no exterior, já que o preço de mcreado das reservas
de petróleo está baixo e existem ofertas de participação
minoritária. algumas em campos petrolíferos em curso
de produção.

7. Outrossim, sendo do interesse estratégico do Sis
tema Petrobrás a aquisição de reservas no exterior, a
Braspetro procurou recentemente as oportunidades no
sctor britânico do Mar do Norte. Nesse sentido, foram
mantidos contatos. com a British Gas/Hamilton Bro
thers, objetivando a formalização de acordo, com vistas
à participação na 11 Licitação na Plataforma Conti
nental do Reino Unido Ou para a aquisição de reservas.

8. Buscou-se, também, com a assessoria da emprésa
britânica de consultoria Smith and rea Encrgy Asso
ciates Limited, estudar outras oportunidades de envol
vimento no segmento de exploração e produção de pe
tróleo, tendo o resultado desses estudos indicado a pro
babilidade de, num curto espaço de tempo, a Braspetro
participar de um ou mais projetos exploratórios no off·
shore britânico.

9. Destarte, a criação de uma subsidiária no Reino
Unido, por conseguinte, configura-se como providência
que se recomenda desde logo, não só para quc se cons
titua naquele país a infra-estrutura mínima necessária
à obtenção das competentes autorizações para funcio
nar e das licenças exploratórias que venham a ser conce
didas, mas, ainda, por motivos de ordem tributária,
porquanto as demais atividades da Petrobrás no Reino
Unido podcriam ser confundidas com os ganhos da ex
ploração e produção, sem a contrapartida das deduções
dos gastos exploratórios, admitidas na legislação espe
cífica.

10. Nessas condições, visando a possibilitar o atingi
menta desse desiderato, temos a honra de submeter
à elevada consideração de Vossa Excelência o incluso
ant~p~o.ieto de lei, que visa a atender à exigência contida
no mClso XX do art. 37 da Constituicão.

Aproveitamos a oportunidade par; renovar a' Vossa
Excelência os protesios de nosso mais profundo respei
to. - Maílson Ferreira da Nóbrega, Ministro da Fazen
da - Vicente Cavalcante Fialho, Ministro das Mina';
e Energia.

Aviso n" 648 - SAPo
Em 26 de setembro de 1989

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luiz Henrique
DO. Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasflia - DF.

Excelentíssimo Senhor Primeiro Secretário:
Tenho a honra de encaminhar a essa Secretaria !!

Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da Câ
mara dos Deputados no exercício do cargo de Presi
dente da República, acompanhada de Exposição de Mo
tivos dos Senhores Ministros de Estado da Fazenda
e das Minas e Energia. relativa a projeto de lei que
"autoriza a Petrobrás Internacional S/A. - Braspetro,
a criar subsidiária no Reino Unido".

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Ex
celência protestos de elevada estima e consideração.
- Ronaldo Costa Conto, Ministro Chefe do Gabinete
Civil.

PROJETO DE LEI
N9 3.740, DE 1989

(Do Poder Executivo)
Mensagem n" 580/89 .

Autoriza a Siderurgia Brasileira S/A - Siderbrás
a re·ratifica~ assembléias gerais da Usinas Siderúr
gicas de Minas Gerais S.A. - Usiminas e dá ontras
providências.

(Ãs Comissões de Constituição e Justiça e Reda
ção; de Minas e Energia; e de Economia, Indústria
e Comércio.)

O Congresso Nacional decrcta:
Ar!. I' Fica a Siderurgia Brasileira S/A - Si&r

brás autorizada a promover, em Assembléia Geral de
acionistas da Usiminas Siderúrgicas de Minas Gerais
S/A - Usiminas. à re-ratificação dos aumentos de capi
tal aprovados nas Assembléias Gerais Extraordinárias
realizadas em 20 de abril de 1982 e 26 de novembro
de 1984, com a finalidade de compatibilizar os valores
das subscrições das ações ao disposto no § I' do ar!.
170 da Lei n° 6.404, de 15 dezembro de 1976.

Ar!. 2' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 3" Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, de de 1989.

LEGISLAÇÃO CITADA

Atos do Poder Legislativo

LEI N" 6.404,
DE 15 DE DEZEMBRO DE 1976

Dispõe sobre as sociedades por ações

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

Ar!. 170. Depois de realizados 3/4 (três quartos),
no mínimo, do capital social, a companhia pode aumen·
tá-Io mcdiantc subscrição públic-a nu p'articula r de
ações.
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§ 1" O preço de emissão deve ser fixado tendo em
vista a cotação das ações no mercado, o valor de patri
mõnio líquido e as perspectivas de rentabilidade dacom
panhia, sem diluição injustificada da participação dos
antigos acionistas, ainda que tenham direito de prefe
rência para subscrevê-las.

§ 2' A assembléia geral, quando for de sua compe
tência deliberar sobre o aumento, poderá delegar ao
conselho de administração a fixação do preço de emis
são de ações a serem distribuídas no mercado.

MENSAGEM N' 580, DE 1989
DO PODER EXECUTIVO

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso
Nacional:

Nos termos do art. 61 da Constituição Federal, tenho
a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas
Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos
dos Senhores Ministros de Estado da Fazenda, do Pla
nejamento e do Desenvolvimento da Indústria e do
Comércio. o anexo projeto de lei que "autoriza a Side
rurgia Brasileira S/A - Siderbrás a re-ratificar assem
bléias gerais da Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais
S/A - Usiminas e dá outras providências'".

Brasília, 26 de setembro de 1989. -Paes de Andrade,

Exposição de motivos n" 183, de 15 de setembro de
1989, dos Senhores Ministros de Estados da Fazenda,
do Planejamento e do DesenVOlvimento da Indústria
e Comércio.

Excclentíssimo Senhor Presidente da República:
A implantação e o sucesso da Usinas Siderúrgicas

de Minas Gerais S/A - Usinimas, subsidiária da Side
rurgia Brasileira S/A - Siderbrás, deveram-se a um
esforço conjunto de capitais nacionais c japoneses. A
cooperação das duas nações foi decisiva para o pleno
êxito do empreendimento, especialmente através dos
portes de capital de risco efetuados pelo Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES
e pela Nippon Usiminas Kabushiki Kaisha.

2. Entretanto, a situação atual da participação indi
reta da União no capital da Usiminas está gerando difi
culdades no relacionamento institucional com os acio
nistas minoritários, em especial com os anteriormente
aludidos.

3. Com efeito, questionam esses sócios quanto à
fixação do preço de emissão das ações nos aumentos
de capital da Usiminas, verificados em 1982 c 1984,
tcndo por base o valor nominal das ações, muito inferior
aos valores patrimoniais que então expressavam, enfati
zando especialmente que, relativamente ao aumento
do eapital ocorrido em 1982, a integralização do capital
subscrito pela Siderbrás efetivou-se ao longo do período
de quinze meses, sempre com valor nominal. Levan
do-se em conta O índice da inflação acumulada no perío
do em questão, consideram os acionistas minoritários
que houve diluição injustificada de sua participação
acionária.

4. Sem embargo, é de se reconhecer como fundadas
as pretenções dos acionistas minoritários, até porque
a participação deles no capital social da Usiminas ficou
diluída, em prol do aumento da participação acionária
da Siderbrás.

5. Não obstante a justiça das reivindicações apre
sentadas. não podem as mesmas ser atendidas em aten
ção ao princípio da inalienabilidade dos bens públicos,
o que impede a Siderbrás, como acionista majoritária,
de votar pela recomposição da participação acionária
dos minoritários, salvo se devidamentc autorizada por
lei.

L Com esse desiderato e considerando que o impas
se na solução da pendência repercute diretamente no
relacionamento da Siderbrás e da Usiminas com o BN
DES, chegando mesmo a se constituir em sério óbice
à manutenção de condições favoráveis aos investimen
tos dos demais sócios, temos a honra de submeter à
elevada consideração de Vossa Excelência o incluso
anteprojeto de lei, que prescreve a necesslíria autori
zação para que se proceda, em assembléia geral de
acionistas. à re~ratificação dos aumentos de capital em
lOCO.

Aproveitamos a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência os protestos do nosso mais proíundo respei-
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to. - Maílson Ferreira da Nóbrega, Ministro da Fazen
da - Roberto Cardoso Alves, Ministro do Dcscnvol
vimento da Indústria e do Comércio - João Batista
de Abreu, Ministro do Planejamento.

Em 26 de setembro de 1989
Aviso n' 647 -SAPo
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luiz Henrique
DD. Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília-DF

Exeeelentíssimo Senhor Primeiro Secretário:
Tenho a honra de encaminhar a essa Secretaria a

Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da Câ
mara dos Deputados no exercício do cargo de Presi
dente da República, acompanhada de Exposição de Mo
tivos dos Senhores Ministros de Estado da Fazenda.
do Planejamcnto e do Desenvolvimento da Indústria
e do Comércio, relativa a projeto de lei que "autoriza
a Siderurgia Brasileira S/A - Siderbrás are-ratificar
assembléias gerais da Usinas Siderúrgicas de Minas Ge
rais S/A - Usiminas e dá outras providências':.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa EK
celência protestos de elevada estima e consideração.
- Ronaldo Costa Couto, Ministro·Chefe do Gabinete
Civil.

PROJETO DE LEI
N' 3.741, DE 1989
(Do Poder Executivo)
Mensagem n' 576189

Acrescente dispositivo ao § l' do art, 4' do Decre
to·Lei n' 2.355, de 27 de agosto de 1987.

(Às Comissões de Constituição e Justiça e Reda
ção; e Serviço Público: c de Finanças)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" O § I" do art. 4' do Decrcto-Lei n' 2.335,

de 27 de agosto de 1987, alterado pelo Decreta-Lei
n' 2.410, de 15 de janeiro de 1988. passa a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 4' .
§ I' .
a) .
b) ..
c) ..
d) pelo Ministro de Estado, de servidores dc

entidades vinculadas ao Ministério da Aeronáutica,
prestadoras de serviços de telecomunicações, navc
gação aérea, meteorologia e aeroportuárias, para
atividades específicas do Sistema de Proteção ao
Vôo.

e) de acordo com o disposto em leis especiais. "

Art. 2' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

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

LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI N' 2.410,
DE 15 DE JANEIRO DE 1988

Altera o Decreto·Lei n' 2.355, de 27 de agosto
de 1987, que estabelece limite de retribuição na Ad·
ministração Pública da União, do Distrito Federal
e dos Territórios, e dá outras providências.

O Presidente da República, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 55, itens II e IH, da Constituição,
decreta:

Ar!. l' O § l' do art. 4' do Decreto-Lei n" 2.355,
de 27 de agosto de 1987, passa a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 4" .
§ I" O disposto no caput deste artigo não se

aplica às requisições efetuadás: .
a) para efetivo exercício em órgãos integrantes

da Presidência da República;
bl pelos Presidentes do Senado Federal. da Cti

mara dos Deputados e dos Tribunais Superioreô
para exercício cm órgãos integrantes dos Poderes
Legislativo e Judiciário, respectivamente;
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c) pelo Ministro de Estado a que esteja vincu
lada a entidade cedente. para exercício de função
de confiança do Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores (DAS) e Função de Assessoramento
Superior (FAS), no próprio Ministério; e

dJ de acordo com o disposto em lei especial.

Art. 2' Este decreto-lei entra em vigor na data de
sua publicação.

Art. Y Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília. 15 de janeiro de 1988; 167' da Independência

e 100' da Rcpública. - JOSÉ SARNEY - Ronaldo
Costa Couto.

DECRETO-LEI N' 2.355.
DE 27 DE AGOSTO DE 1987

Estabelece limite de retribuição na Administração
Pública da União, do Distrito Federal e dos Territó·
rios, e dá outras providências.

O Presidente da Rcpúblic~. no uso da atríbuição que
lhe confere o art. 55. itens II e UI. da Constituição,
decreta:

Art. 4' Ocorrendo, na forma da legislação perti
nente, a cessão ou requisição de servidores. a cessio
nária reembolsará à cedente importância equivalente
ao valor da retribuição do servidor cedido, acrescida
dos respectivos encargos.

§ 1" O disposto no caput deste artigo não se aplica
às requisições efetuadas:

a) para efetivo exercício em órgãos integrantes da
Presidência da República;

b) pelo Ministro de Estado a que esteja vinculada
a entidade cedente, para exercício de função de confian
ça do Grupo de Direção e Assessoramento Superior
(DAS) e de função de Assessoramento Superior (FAS),
no próprio Ministério; e

c) de acordo com o disposto em lei especial.
§ 2" As cessões ou requisições efetuadas até a data

da publicação deste decretO-lei somente .serão objeto
de reembolso a partir do exercício financeiro de 1988.

§ 3" O peliodo em que o servidor permanecer na
situação prevista neste artigo será considerado, para
todos os efeitos, como de efetivo exeNício no órgão
ou entidade de origem.

MENSAGEM N° 576. DE 1989.
DO PODER EXECUTIVO

Excelentíssimo Senhores Membros do Congresso Na
cional:

Nos termos do art. 61 da Constituição Federal, tenho
a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas
Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos
do Senhor Ministro de Estado da Aeronáutica, o anexo
projeto de lei que "acrescenta dispositivo ao § l' do

art. 4' do Decreto-Lei n' 2.355, de 27 de agosto de
1987".

Brasília, 26 de setcmbro de 1989. -Paes de Andrade.

Exposição de Motivos n" 027/GM2
, de 30 de agosto

de 1989, do Senhor Ministro de Estado da Aeronáutica.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
Tenho a honra de fazer chegar às mãos de Vossa

Excelência o anteprojeto de lei em apenso, que versa
quanto a alteração no texto do Decreto-Lei n" 2.355.
de 27 de agosto de 1987, que trata na sua ementa de
"limite de retribuição na Administração Pública da
União, do Distrito Federal e dos Territórios e dá outras
providências" .

2. Assim posto, há que se dizer a Vossa Excelência
que a nossa Secretaria de Estado, nas responsabilidades
do cumprimento da Missão que lhe é atribuída, exerce
o controle do Espaço Aéreo, dentro de um apolítica
estatuída pelas concepções do Poder Aeroespecial, que
na sua real dimensão é a segurança das atividades aéreas
no território nacional, o que faz com que a Aeronáutica
Militar viva uma permanente preocupação com os de
sempenhos nos céus da Nação, especificamente no con
trole das aeronaves e nos seus desempenhos. não só
com vistas à defesa aérea, mas, também, quanto ao
disciplinamento do tráfego em andamento.
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3. Com fulcro nessa atividade, e na tônica de cada
vez mais se aprimorar os mecanismos de acompanha
mento nas aerovias nacionais, e no afã de que possam
advir novos comportam"ntos no campo das regras legais
que emolduram essa atividade. e na bhsca' de uma me
lhoria do Controle do Espaço, que se consubstanciam
num braço efetivo do Poder Aeroespacial, é que aguar
do o beneplácido de Vossa Excelência ao presente plei
to, que de muito facilitará o desempenho da Diretoria
de Eletrônica e Proteção ao Vôo, DEPV, entidade res
ponsável pelo Sistema de Proteção ao Vôo, e empresa
vinculada Telecomunicações Aeromíuticas S/A, Tasa,
que, lado a lado com a DEPV, exercem a Proteção
ao Vôo em todo País.

4. Nessa tônica. sinto-me em condições de afirmar,
ainda, a Vossa Exceleêneia, que as possibilidades legais
de intcrcâmbio c interligação nos serviços de operações
desse sistema, ajudariam os trabalhos, com o aproveita
mento, quando necessário, de pessoal especializado,
independente dos órgãos de origem, in casu DEPV e
Tasa.

5. Assim, Excelência, é que a Diretoria de Eletrô
nica e Proteção ao Vôo, como entidade normativa, obri

, ga-se vez por outra, dadas às contígências nos desem
, penhos opcracionais, de aproveitar elementos das enti-
dades partícipes, como já ocorre com servidores da Te
lecomunicações Aeronáuticas SrA.
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6. Consoante esses aspectos, e com a intenção de
se aperfeiçoar as tarefas no âmbito da missão que nos
é atribuída. sempre com a preocupação permanente
com a Soberania nos ares. entendo que esses trabalhos,
essenciais aos movimentos aéreos. carecem das altera
ções na legislação que trata do assunto.

7. Com fincas nesse aspecto, apresento a V05'a Ex
celencia o que julgo oportuno, na pauta das modifi
caç.ã.es d.o d~ereto-lei, in comento, que de muito irá
faCIlItar os mIsteres dos noSSOs operadores, com a conse
qüente melhoria desses serviços especializados. que no
Sistema Integrado de Defesa Aérea e Controle de Trá
fego Aéreo não mais ficarão a mercê da figura de "Cc
dentes e Cessionários", dentro da dicção do diploma
legal vigente.

S. Gizado nesse comportamento, Senhor Presiden
te, é que se torna imperiosa a alteração no decreto-lei,
in examen, fazendo-se com que o "Ministério da Aero
náutica, nas atividades específicas do Sistema de Prote
ção ao Vôo e as entidades vinculadas cedentes de Tele·
comunicações, Navegação Aérea, Meteorologia e Ae
roportuárias" não mais sejam oneradas, com reembolso
à organiza",ão cedente; com a proposição em enearte,
que levo até Vossa Exeelência, apresento a nova dispo
siçáo legal que julgo de bom alvitre alterar.

'9. À derradeira, entendo que em mensagem ao
Cougresso Nacional, O anteprojeto que a esta acompa-
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nha. merecerá de Vossa Excelência o beneplácido que
se faz urgente. a fim dc que este ministério, tenha maio
res facilidades na condução da Missão de Defesa do
Espaço Aéreo que lhe é confiada pelo povo brasileiro.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Ex
celencia os protestos do meu mais profundo respeito.
- Octávio Júiio Moreira Lima, Ministro da Aeronáu
tica.

Aviso n° 643 -SAPo
Em 26 de setembro de 1989

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

Excelentíssimo Senhor Primeiro Secretário:
Tenho a honra de eucaminhar a essa secretaria a

mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da Câ
mara dos Deputados. no exercício do cargo de Presi
dente da República, acompanhada de Exposição de Mo
tivos do Senhor Ministro de Estado da Aeronáutica.
relativa a projetos de lei que "acrescenta dispositivo
ao § l' do art. 4' do Decreto-Lei n° 2.355. de 27 de
agosto de 1987".

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Ex
celência protestos de elevada estima e consideração.
- Ronaldo Costa Couto, Ministro-Chefe do Gabinete
Civil.

~ PROJETO DE LEI
N9 1.569-A, DE 1989

(Do Sr. Rosário Congro Neto)

DispÕe sabre a transferência de imóveis vinculados ao Sistema

Financeiro. de Habitação; tendo pareceres: ãa Comissão de Co~

tituição e Justiça e Redação, pela constitucionalidade, juri

dicidade e técnica legislativa; e, do Relator designado pela

Mesa em substituição à Comissão do Desenvolvimento Urbano, I~

terior e índio,. pela aprovação, cem Substitutivo. Pendente de

parecer da Ccmissão de Finanças.

(pIDJEIO DE LEI N9 1.569, de 1989, tendo anexados os de n9s •
1.154/88,2.303/89,2.619/89,2.625/89,2.692/89,2.964/89, 2.993/
20,0'.0007.0. (JULjS5) 3.127/89 e 3.732/89, a que se referem os parece

res). -
o Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 O mutuário do Sistema Finan-

ceiro de Habitação poderá transferir a
. terceiros, sem alteração contratual, o imó
.vel residencial que lhe foi financiado,
devendo o novo adquirente assumir, nas
mesmas condições originalmente contrata
das, o débito na situação em que se en
contrar à époea da transferência.

Parágrafo único. As disposições· a que
se refere este artigo s6 poderão aplicar-se
a contratos cuja Escritura de Compra e
Venda tenham mais de 5 (dnco) anos de
lavratura.

Art. 2.° Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação. .

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

Justificação
Esta proposição legislativa busca solu

cionar um problema que se vem paulatina-O
mente agravando em todo o Pais, onde boa
parte das transações com imóveis financia-

Republica-seem virtude da anexação do Projeto de

n93.732/89.

dos pelo SFH estão se processando subrep
ticiamente, à margem da lei, e sem nenhu

.ma notificação ao respectivo agente finan
ceiro.

Preferem as partes contratantes dada a
brutal diferença que passaria a oc~rrer no
que se refere a prazo~ e fixacão de novo
valor das prestações pactuadas fechar ne-
g6ciõ com 'base apenas em a~ordos par
ticulares de pouco ou quase nenhum subs
trato jurídico.

Para a Caixa Econômica Federal e demais
agentes financeiros o fato simplesmente
não existiu, porque não registrado nos Car
t~r~os de lI?6~eis, continuando a figurar a
díVIda e elTIlssao dos respectivos carnes em
nome do contratante original, embora o
verdadeiro proprietário já seja outro, com
graves e presumíveis conseqüências legais
que dísso possam advir.

Há de se consignar, por outro lado, que
além da subtração do imposto de transmis
são inter vivos, com que são severamente

Lei'
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prejudicadas as finanças municipais, tam
bém perde a União, que deixa de receber
o respectivo imposto de renda que deveria
incidir sobre o lucro apurado nessas tran
sações imobiliárias.

Note-se, finalmente, que tivemos a
preocupação, ao estabelecer um prazo mí
nimo de 5 (cinco) anos para enquadramen
to -de contratos nas disposições propostas,
de evitar manobras especulativas que pro
vavelmente iriam ocorrer e s6 serviriam

. para tumultuar mais ainda o sombrio pa
norama da questão habitacional em nosso
Pars.

Espera-se, pois, seja aprovado o presente
projeto de lei, com o que também estare
mos assegurando garantia e tranqüilidade
para milhões de brasileiros que precisam
regularizar sua situação e por se tratar de
medida de extremo alcance social.

Sala das Sessões, 28 de fevereiro de 1939.
- Rosário Congro Neto.

PRO.ETO a: LEI N2.?30J •/ de 1989

CDO Sl~ l..U 12: ItVAC.IO LU LA 'DA S (L VA)
,r[)isPoe sobre a transferência de

®
., imóveis financiados pelo Sistema Finan

ceiro da Habitaçflo, e dá outras provi
dências".

hipotecário
disposições

oro~ NACI(NIlL decreta:

Art. lº - Fica assegurado ao mutuário do Sistema Financei
ro da Habitaç~o (SFH) o direito de transferir a terceiros o seu contrato
de financiamento, mantidas, para o novo adquirente, as mesmas condições

do contrato original, quer no que diz respeito ao '/alor da prestaç~o

quer no que se refere ao valor do saldo devedor.
§ 12 .. O disposto neste artigo aplic:l-se 80S contratos cu-

jo valor de fiflanciamento não exceder ao. limite de três mil e quinhentas
Obrigações do Tesouro Nacional (DTN's).

§ 2º .. Para ser beneficiário do disposto -nesta lei, o novo
adquirente deve preencher os requisitos cadastrais usualmente exigidos
pelo Sistema Financeiro da Habitação (SFH) para o estabeleciámento dos
contratos de financiamento de aquisiçflo da casa própria.

Art. 22 - O processo de cobrança de credito
vinCulado ao Sistema Financeiro de Habitaç~o, obedecerá as
do [ódigo de'Pr~cesso Civil.

Art. 3º - -Esta lei entra em vigor na data de sua publica-
ção.

Art. 4Q ~.Revogaro-se as disposiçOes em contrário, especial

mente as normas que dispunham sobre os refinanc1ameíltos pelo 5FH.
JUS T I r I c A T I V A

Esta proposiç?ío tem por objetivo garantir algumas medidas

de defesa dos i,teresses dos mutuários, procurando evitar a ocorrência,

bastante- comum, hoje, de inadimplência e de perda (lo imóvel, entre· uU;..

t:ras'disposlçe5e:; Al~!rn disso, restabelecemos o instituto d'l sub
rogação, facilLanoo a transferência oficial do imóllel, o que permitirá
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Ull controle m3i!i eficaz dJS órgãos do Sistem9 Financeiro ela Habitação
das operaçeles e"etuad3s, d3ndo maior tranquilir:lade ElOS mutuários DO ca
so de se encontrarem na-contingência de '5e desfazeTE!m de seus JmÓveis.

THmbém é nosso intuito acabar com a odiosa op,;ão propor
cionada pelo art .. 29 do Decreto-Lei nº 70, de novembro de 1966. Por es
se artigo, as hipotecas não pagas no vencimento poderão, à escolha dJ
credor, ser objeto ~e execução na forma do C6digo de Processo Civil. A~

sim o credor hipotecário, no Sistema Financeiro de H3bitaçãc, hoje, tem
o direito, negado ao credor hipotecário comum, de utilizar procedimento
diverso daquele necessariamente utilizado pelos credores comuns. Como
se não bastasse esse odioso privilégio, a Lei· nº 5.741, de lQ de dezem
bro da 1971, ycio agravar o problema, não s6 par continuar a dar ao cr~

dor hipotecário a opção por um dos meios de execução: o d~ Decreto-Lei
nQ 70, de 1966, ou o da pr6~ria Lei nQ 7.741?- de 1971, como também con
firmou a possibilidade quase nula de defesa do devedor hip3tecário.Além
disso. essa lei coroou a·anulação do direito de ampla defesa, ao estab~

Iecer que a citação do cônjuge varão dispensa ~ da mulher, q~ando o mà
rido for o devedor.

Assim, n8SSO objetivo com o presente projeto de lei é a
maior proteção qo devedJr vin~uladi) ao Sistema FlI1:mcelro de Hab:i.tação.

Esperamos, pois, o integral apoio do Congresso Nacional
à nossa iniciativa, por representar a mais justa aspiração de nosso po
vo já tão sofrido.

I.Er:IALAÇAO CITADA, ANEXADA PELA COORDENAÇAO
DAS COMISSOES PERMANENTES

~EI N~ 3.071 - DE 1~ DE JANEIRO DE 1916

CÓDIGO CIVIL

- - - --
PARTE ESPECIAL

UVRO D - DO DlREITO DAS COISAS

1tnJLO m- DOS DDU:lT05 RUJS SOBRE COISAS ALHELU

.CAPlltlLO I - DISPOSIÇ'OES GERAIS

An.•74 - SI" direitos ....i!. L1~m oh propriedade;
I - A enlilel1SC.

11 .- As ........id1les.
JII ..,. O laulrulo.
IV - Ouso. -

Setembro de 1989
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v - A habilAÇAo.
VI - A~ ,Rndalo e~relSamcrj,(.e L"Onititufdas sobre imlweis.

VII - O penhor. tw
VIII - A anlicr<:~.

IX - A hipoteca.~
Art. 1175 - Os di iw. ....i. sob cai m6veis. quando constituldos. ou

tran.mitido< paI .Ios enl ri.os. só dqui m com. tradiclo (.rt. (20).
Art. 6711 - O. dir<:ilos ",.is sob imá'lcis constituldos. O<l lr.rumilido< por

a'os colre rivos SÓ se adquin:", tl<pois da uanscriçlo. ou da In<criçlo. DO ...eiJlro óe
Imá'leis. dos rel.ridos lltuloo (aru. 530. o.· I. e 8..'>61. salvo os casos expressos nnl.

C6dr~~77'_ Os di...ilos ....i. pUllm com o imá'lel para Q domlnio do adqui·

I"n'e. .
.P.....ralo único -. O MUS dc.o ímposw. sob... prMios 1r.MT&ite.", ao< adqui·

nm!ei_ salvo constando da escritura as cr:rtidbe::L do recebimento. pdo li5CO. dos
impostos deridos e. em. c.'" ti< r.nda em praç•••Ii o equiv.l.nl. do ptc<:o da
• rrem.laçlo. 9,1)

CAPITULO XI -'- DA HIPOTECA

Seç.I-~~

Art.~ ...:... A Íel da hipota'l é a .....;1.· ...:1<11 ..... jurisdiçlo. allIda que a
dlrida sej. comercial. c COlllOrcianl..... panes. tlJ5'

An. 810 - Podem..,. ob,jeto de bipqt<:ca:".
1"'0s~;

11 ... Os a=s6rioo dos •..- conjunta_te coon eles.
111 - O domln» dWlo.·
IV'- O domlnio 6111.
V -, AI aIradaS de Icrro.

VI - AI minas. pedreiras. indopendente......1e da aoIo oade lO aclwn.
. VII - Os Illvios (art. 1125).~

.Art. 811 _ A hipolOca .br..... lDd.. u -.... _''-amenlos 0Il coostru·
~ do 1n>óo.1.~ . . .

Suboi,'e", .. !>nu. reais coostituldo< • Itaucril......tc.-m<ole I hlpoloca.
aot>re ti lIICSl!>O imá'lcL

AI1. &IZ - O dono cio im/loelllipot<cado...,.se constiluir sobre do. mediante
llO'IO dl.Io._.l.içolea.~m la_ do rntSlno. ou de outro ,,",dor.

.An. 813 -·5&1... .0 <uo.de iDsolwfncia elo devedor. " ç ...dor da .....~da
hipoloca.elllbora.mcida. do poderá "l>Cl'l&f Q ill'á'lelantcs de ocncida • pomar••

. PArá.;alo únko - Nlo lO N<UÍócra InsoIv.nlC o. de" <1<..... r<", 1.IIJo' ao pa.o·
me1\lD da.ob~ ..ranlida. po< bipo("'" postenorc> I pnrne"•.

Art. 114 - .A l>lpoIcc. ao~rior pode lCl' h:mida. em lO n:na:ndo....10 <ndo<
da ",.unda. oe Q 6nedor aLo .. (J/ern:u a remi· la.~ _

I 1.·"- 1'0 ~ml aos'" ,AJO. coesi...... o ":JUndo.credor. impor·
dnd.o do d~bilo o d "",.,., ludi"'ais. C.JO lO .. t<j. f r-on~_ndo • eaCll.'U\'Lo.
inlimando o ('"dor anlcriot' po.'. k't'anl1.la 11 o dcYcdof pat. temi·la. 11 qutKr.

• 2.- - O KJUndo tTt-dP(. que rema ... bi('"Otet& anteriur4 'k.ar' V"W f_nu
sub. rotado ftOI dirt'iIOl ckt.la. Uni I'reju(w doe q~ lhe comi <{irem (onUa o drTf'dOf
tõmUnl

Art 815 _ Ao o6qui~nlC do ImÓOf.oI hlpo....ado Qbc: ~ual-..Ic .. cll..d'D ti<
II:mi·\o. tH1-

• I •• - Se O odquireote quls<r 10<........ ao< dei"," do ...~ da hiPOlec.,
notilicar:l jud.kUfrneate. dculru ttlllrlnl. di.u.. Of<U con lTate I. """ crc:dm'a hlpotc:cf
rioI. proptXldo. pari I Rn1inlo. DO nltnh~. o p«Ço por que -.dqubiu 4) ~I.

A aotihl'~lo necutar-K-1 DO dunuc::Uw uncrito (Iut. &'6. par'.r.fo 6woo). ou
por ~dl\.l.íl. Ic ati Illo atÍYer o ul'dor.

I 2.· - O cndor _irieado pode. no pruo ..wnodo ~ aro a opaolçlo' ...querer
que o lmá'lcI sej. kitaoo.

Art. alI> - Slo .d.mltldoo a Ilclt.r.
• l-O. credOiU hipot<drios.

11 - o. ludor'ci.
111 - O mniM adqul....te.
I I.· - NLosendonql>Cridaa Ik:llaÇlo.opnço da oq,blçloou aquelequto

adquirente propu..... baoer·..·• por .6<irnhium<tlte n..4, ""r. I rrm~o do
1má'Io:1. que. 1'.", ou clepo<llJodo o díto preço. f",.rl Um: do< b1l><>t«J.•.

I 2.· - tUo IlOIIf","ndo o SÓQuin:olC. _ trinta ciIu do art 1150. 11.". ao<
~ hlpoleclrlol. foca obrlpdo:

J - A. perdas I do.t>oo para C<I1Il OI çrMoni ~lrloa.
fi - A. CU'l&s e GapeUJ judiciais.

111 - AcIif<:falÇI "otn o ..aliaçLo o • odjudicaçlo. QJO .... te efetue.

I 3.· - O ImlMl oetA pen'-ado r ..,ndJdo por amll do adqulm>lC. ·.Ind.
que ~le queira pa• .t.r. ou ckp<»iLa.r o pl'tÇo da ttoÜ. ou cb. a.,.Ji&.ça." aceto ~ o
credor C'OO..olir... o prcço d. ",o<lo ou da I..liaçlo ball.r para a soluçA0 da
hipouca. ou K o &dquirtntt: a rescaLat.

A a'oliaçlo nlo ..r' nun<a .m preço Inl..ior ao d. nr .1•.
I 4.- - DiJP'OC' de a.çlo re'TeUrra r:onlT. D ..enôcdor c adquirellte, Que sofzl:r

apropriaçlo do inKMI mediante licito,lo, ou penhura. o q I. f4,ar • b)poltt•• o
que por QUU da adjudic...,l•• ou Ikit"lo. cle",,,,bolsar :om o po••",.nlu da
1>1...,...,. importlnt:\& caced••" • da '",.pra ... 11'" 1Up< rt.......Iu o ck'PC ....
j1sdldab. Qlll _

I S.· .- A hipóccal ....1 é remi.d na forma por q' .. o "o a' bipo!tUS
especiais. fiJurando pela. peuooJ. a que pemoc..... " ....per••b:S ......do •
Ielll1açlo om VÍ60I, .

Art.'811 - Medi.anl••lmplei ...rtoado Rquerida P" .mbas SI p.n... pu
der.i prorJ'Otat:·K. hipolrc... atf PeJfauf ,Onu "no&. da dI.A do corUntto lJa<k
que ptrfaç& trinta an05. só pode.' subs-iuir ,) ..-UfIUatO de hll.... t~a. ~oulti'uindOo«'

por llO'tl ltuaiçlo; t ......It caIO. lhe leei _lida • proot <llnÓ4. ' .... alio lI..
a>II1ptlir.lo8t .

Art. 818 - E !k;IO.ao inl<rnsad", luer~on'larda, o.,riluruo ralo< enln: sl
~u ...dos "'" 1mb.",. hipotecod<>o... qual ....I. b.ue para ...rren....oçll<s. adjudi
caçm e tcmiUÔCl. dispelU&dl • avali.açlD.

As remissões nlo ..rio pem,ilídu ant•• de realiada l 'primei,.. praça 1lCm
depois da a..lnalura do .uto d. arremaW;lo.

Art. 819 - O modor da hipcleca kRal, 0\1 qu.m o Rl ...""nte. poderio mo<·
tnndo • lnsufi.c~n.ci.J. dos imlweis .es.petil.litadm. tlàiU' ql.i C w:ja rdorçadto. com
outros. postt:rionnrnu:: adquiridos ",do ttspon"ytl

Art. 820 - A bipoteco k.&1 pod. ser .substiluId.a por n""lo de IItu"" da
dlvid. pública loderal ou cs..dual. m:.bidos pelo valor de .. ,. rotaçlo m!nima 1>0

ano correnle.

Art. 82.1 "::'" No caso de I.!fnei. do tlevtdor hipolecl.rio. o dlreilo d~ reminlo
~wC'·SC i mass.a. tm PlTjutzo da qual hlo podu' o credol impedir o paRIRM'DlO
do (l"rt:("o por Que foi uaJi..do o imóvel, O fC1Laote da dhida hipolechu. e:nlrar' em
C'OI\C"'.1no CfJm as quif"Olrafáriu. 44tJ-

No caw dt insoh-cncia. cabe aquele dirdlO am l"rrdortl em concurso...ft«W
An. 822 - podé o modo< hipoledrio. 00 <010 óc in",lnnda ou la~nci.a do

deW'Coor. par. "aMamento de lUl dhid... 1cquenr ~ adjudica.ç.o do imbr-eJ. ...aJiado
em quantia inferior a ull. desdt G1H: &- quitA-\lo pela sua tllotalidadc' .

Art. 821 - Slo nulas. c-m hoendiclo da tnau.a. as bip ;Jtecu t'Ckbr.du. em
~.ran(i. de' dtbttOl .nteriore~. nO\ 04() dia! prc«deplef 1 decLlraçlo da q~bra ou ,
m.taulloÇlo"do roncurso de pn:lcrinci•.~

Art. 824 - Compete ao .'<qOente o dirrilO de P~:Juir na ..«:",,10 di
scnte.nça contra 0iI .dquÍt'enles dos bens do CondC11.00~ D,n pau Kr opm.lo •
lcr«ll'OSa eunfo~ valer. e sem importu prdednd.a. depc' tu Lt de inlCrlçlo (' npc.
dalur;la.

1..11. 825 - SlowSC'eth-ciJo do rootTalo de bipot~·•. CJ' & 1I\i.ôl. po&lo 'fUC ainda
~cons.tll.lÇlo.

A. hipotecas de Darias "'ser-..·lo pelo dlsposlo ""'•• CódilO c nos """lo.
hlentos npeciais.. que .oore Q a"unlo ~ e_ptdirrm.~

Ar1: 82b - A ue-c~'o do irniwrl tupolrt",lo ',,·se·' por ~'(l \'.~u"u Nlu
t.e~-' __lhda • n~d. judK'l.l M imoY('i, .1"... <1. ... por hipt.lnu. -dc' ...1unornu· In,
ItrIlU.~m qUI u~nhlm lido nolthlathl1JlJd"':J.'lllcnlt OI n. N(.I,,·m fnoorn hll"ntC'
r6ri01 que MO 'orEm dr qUIlql,Jcr modo parln na ..&cru~"J.~

~.U -o.m,.-.1AwoI

Art. In - A 10:; """I,.. hipol«l:
I - A mulherauda. 5Qbre os irnóYei,dQ marido p.l.l, ,Jfanlia do~ecdo'

OUlro< bem: po"icularu ócla••ujeitos A .<!rniniuroçlo ma ~.. l. (~,
11 - Ao.. dnc'Cnd.l::nles. iabrT Ibf" io.6v-cb do IUttotk nu. qlllt Utn chhaini'luI

OIl>en•. (~
I" - AOI fiU... soUt1: Oi Ih&Ú"f<':ts. du pai. -ou d.I rr h. que 1').fI.t.14f 11 llUcra.

"YJ1'CUs. allld de fazer o ian:ntÁno 00 ctial antl:rior (u-1. UU. C1.~ xnn.
IV .. · A, 'V:O~.•o"J ql.;t n.1.J t..l·"tIlI ••dminiltnçlo t!t' IeUI '-otn:r.. ~rt' OI

im6-..t:i, I'" SI'" ... J 1.1 \U' fô\l Ct'hJ I . L ,~,.

\1._ I'. f;-';'·~J(!. h,; btK. a , , ....:. f:.t.t.du.IO'lJo Múnkifl.r. ""t.lt 44 lrrfurti'C
dtJ6 tCl-C.\[,HPU.... u ~ h.zcl., .dm'.l: '·".C"I&oru,ptcpOSt'-"'. r~'/lIldf"" e con(ja.
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DECRETO-LEI N- 70 - DE 21 DE NOVEMBRO DE 1965

Autoriza o func:fonllmcnto de ,u~ociaç6e~ de
poupança e empre5timo. lrulitui a cédula hipottciria.
e d' .outras prol.lidlnclaJ.

i 3' A .clâUllU1a ·de .correção monet6rla utilizável nas opua.
ç6es do SistC:lJla Floaneciroda Habitação poduâ ser aplJcada em
t4du u operações mencionadas no § 2' do Ilrt. l' do .Decreto-ld
D' 19•.de 30-8-66. que viacm a llet pactuadas por pessoas não
lIltegrantes daquele Sistema. drsde que os ato& .Jurídicos .ae retiram
a operaçlla lmoblliárlu.

Aito IW) -~ n""tlUlbe ""'I".....,. ~ imo:rit;J.o •~!W <1.a ~~,.m'" ~t'l
iJ.Qi. 1r""'~G'llft':J.:

I - 1\0 paI. tnlJ: e tutOi' 1 ":tu IrU.fu.ilUf. i.:rtttl dt. uwmJr tl ttó.mlvÍ/!;t.rJ,{:lo doi
iC1pt:<,j",. i:Jc"•• e. <lU 10.11. dVIUCb. OI> l-liDUt!r1o Público,

U _" Ao in~nLaJi."tte.ou&IJ k..st~nt:ti,n" anta óe wtftPS O 'i:t:P"ÓO~ OU •
lM:iai-c...

""ri. ~;.U - G; u.criv.Jo. eru s.(, J,.;;.ln.l.Oâo termo Ili't ~ult'SA cu te ewl.~.

ll'er.ntleríl, c~ ofldo. <l com • ~d'l:J b,~.id.e.óe. uma c6pia dm ao, ci\.·:i,d do rt'€ut:m
(i)e imfJVf;ttl.

Art. 12. O' valor nominal de cada c!dula hipotecária. v!n
cubda ao Sbtema Flnance1ro da HabitaçãO poderá ser expresso
pela lua equJvl3ltnclll emObrlgaç~ Renju.tlsvels do Tuouro. !'Ia
dODal ou Unldades-pidrão de Dpltal do Banco Nedonal da .da
hltação e rcpreseoUldo pelo quociente da dlvlúp do v:úor ;"1100
d. divida ou da preatação, prl:staçõcs ou fraçõu de prutaç1iu-de
amortJzaçÔCI c juros da dívida orlgloflrla pelo valor cqrrlgldo de
unta Obrigação Rcajusl!vel do Tuouro Nacional ou Unidade.
-palhão de Capital do Banco Nadonal da Habllação DO trlmutre

. de consUtl.!lção da dIvida.

-f l' O valor real ou o valor corrigido de cada ctdula hipo.
tecAria corresp!:>nderA ao produto de 'eu valor nominal, definido
Jlute artigo, pelo valor corrigido de uma Obrigação RealU3t6vel
do T~ouro Nadonal 011 Unldade-palháo de Capital do Banco
Nacional da Habitação no momC:J;lto da apuração dtsse valor real.

§ 2- O. valor nominal discriminará, na forma dÚte arUgo. a
parcela de amortização de capital e a parccla de juros rq,resentad03
pelll c~dula hipotecária. bem como o pr~mic mensal dos seguros
obrigatórios estipulados pelo Banco Naclonal da Hahltação. .

Art. 13. A cédula hipotecária s6 poderA ac.r lançada l· clt
culação depois de averbada à margem da inscrIção ela hipoteca a
que dIsllU respeito. no Registro-Geral de Im6veis. obsc:.rvaodo-lIe
para essa averbação o di~?oslO na legislação e regulamentação dos
aervlços concernentes aos regístros públicos no que couber.

Parllgralo 6nlco. Cada cédula hipotecária averbada serA au
tenticada pelo Oficial do Registro-GeraI 'de Imóveis competente.
com indicação de seu número. série e data, bem como do livro.
f6)has e a data da Inscrição da hIpotesa a que corrtllpondu •.
emlssão e A margem da qual fõr Ilverbada. .

. An.·!'t. Não serâ permitida a av'ubação de c~dula hipote
cAria, quando haja pr~-notação, inscrição ou averbação de qualquer
outro ônus real. ação. penhora ou procedimento judícial que aEe.
tem o in:l6vel, direta ou indiretamente. ou de c~dula hipotecária·
antuJor. sa\yc!_nos_casos dos arts. 10. § 1~. e 11.

Art. 15. A cédula hipotecária conterâ obrlgatõrlamcnte:
1 - NO'anverSQ:

a) nome. qU'lIiEir:ação e enderêço do emitente e: do devedor;
b) nÚl:Aero e sêrie da ctdula hipotecária. 'com indicação da

parcela ou totalidaqe do crédito que represente;
c) nümero, qat<i. livro e fõlhas do Registro-Geral de ImÓ"

vels em que (01 w<:rlta a hipoteca e averbada a cédula ·hlpote.
cátia:

d) Jodivlduallzação do imóveis dado em garantia:
e) o valor da ctdula. como previsto nos arts. 10 e 12, os

jurO$ convencionados e a multa 'estlpulada para o caso de inadim
plemento:

1) o nl1mero de ordem da prestação a que corresponder a
dduIã hipotecária. quando houver:

.J\rt. lO. .~ fu"tltulda a dd,ila hlpot.ccarla ~ara !:t!pote~ Im"
·a§tu no jteglstro-Gual de !móvels. como lnstrume..'1to hábil [l1U2!

a nprescntiliçào dos n:.spcctivos créditçs hipot.edui05• .a qual pc;'
'Gera au .emitida .pe!D credor hipotecário _no.1 casOll de: .

: ~<operaÇÕC3 'compreennida.'! .no ,slstem.a Plnancdro da
:Habitaçiio:

ã1 - lhIpotecM de 'lu" ~el""Ilalldore:s lnsUtuiçôell tinllnt:ei~
i!1U = geral. ~ compmllúas.de "egtlro;

'UI - llUpoteca~ entre 1Jutras partes. desde que a 'cédula hl~
;>otedírla st;ja or\gin.àriamente emitida em favor d<m pessoas ~url~

dlas'a '~ue',e !:e!ae 'ê> inciscdI supra.
Q ~ ~ l\ ddl1la hipotecária fJode.râ ser lotegral, quando re:pre~

KJitar'8 tol:áUdade· do crédito ropotecário, ou fracionária.' quando
.representar .parte iiêle. entendido que a soma do principal das cé
dulll3 hipotecárias fracionárias emitidas sôbre uma determinada
hipoteca ,I: lÚDda·em .circulação não poderá exceder, em hip6tese

.alguma, O valor do ·respectlvo crédito hipotecátio· em nenhum' mo-
mento.

§ 21 Para os deitas do valor total mencionado no parágrafo
lInterior. admite-se o cõmputo das correções efetivamente realiza·
das. na lorma do art. 9", do valor monetário da divida envolvida.

§ 3. As cédulas hipotecárias fracionârins poderão ser emiti
das em conjunto ou isoladamente a critério do credor. a qualquer
momento antes do vencimento da correspondente dívida hipote-
cária. '

-Art. ll. 2 admitida a emissão de cédula hipotecária sõbre
Ilegunda hipoteca. desde que tal circunstância ~eja expressamente
declarada com evidencia. no seu anverso.

... --
.c:u/nIl.O 11

-,... - -, -

Art. 9t 011 .contrat03 de =prtstlmo com garantia hipotecA.
ria. COlll exceção.dalI que collSubstanciam operações de crtdito ru
ral. poderão prever o reajustamento da. respectJva. prestações de
amortização f: juros com a conscqnente: correção monet6ria da
divida.

t I' 'Na.shjpotecas não vinculadas ao Sistema Plnancdro da
Habitação. a .correção monetária da divida obedecerA ao que fõr
disposto para o Sistema Pi.Ilancciro da Habitação.

t 2' A menção a Obrigações Rcajustável" do Tesouro Na
dooaJ nas operações mencionadas no § 2" do art. I' do Decreto-Iel
.n" 19. de 30 de 6IJÓ.'lto de 1966. e nt.5te decreto-Id entende-se como
equivalente a mençã.ode Uni&du--Padrão de Capital do Batlco
National da ·Habitação e o valor destas será lIempre corrigido mo
llü1riamente duratlte li vigência do contrato. segundo 0"5 critérios
• art:.7!. i .1-. da Lei n" i.3S7/6i.

TI~.i'J. p,:-aio ônk~ - L~. Pl1l~lltf,DH 1!inla ~poteca jJll1 \:.'OmJrkntíl. lntt.f(:u",&>
qU.ifJll(f ~4N::J1ie lHt':t:ulvd do Lnup:..L

Art. H2 - Il. wcriçlo dJ lU,,,,;,,,.,. 10,01 do cimlllclo Wffi!><te. ú!m "",li::
D -- Z,edc ivr inc.pu... a.o tt,u p:r,-tt::.fCntaJúl iqa1.. pua ....tW-"Ç'lo óo_iAMt'-~

[tO .rI. \lJ7 ••• VB.
BI _. t,o Minu.t.io i'üblko. ~." o dupoclo I>Q arl. al1. ~.' 'li!!.
Att ~4.l _ iiJ.J illlt:n:na6-)&. nA l:;':.ci.çl.o~ nferidu wVQtl."Cu rodt::...1 pcuo

aJm-tntc ·t';omov~-la. O'.J. IOlkitar a "'H ~;romoçl1oofxitl ao Minitth~ fYHico.
Art. ~,\-4 _ t~ ins-:riçio ~L íJipvl~'" do6 bens dol ~nsJ.~elt pua COOl •

Fucndo I\jblic. u •• rt"<l""rich 1><>< eld """"""••, em lllJJl lalu. p:h, procut"tUlo<n
« 1q>....."lUlI.. r=ili. ~~

An. MS _ AA "..",.. a <I""" bqllnw • 11lKriç1o ....pttlolLuçI.o d.u
bipokc ~·J.i" licarLo w}eitu a pCI ÜU ft d&oo& pebl Odl~o.'

" u. - A lwcriçlo d. b'p""c•• ...01..... ronvcn<innaJ. dulA...ui:
I _. O hOOU:, o doutidli-o (' "prol;'I:\lo do C'f't:ÓOt' e do 6~~.

" __ A cht.... ""lur<UI dv t!'·,to. o ..Jor 60 crMilo • " da teu. "" ltl-I

nQ.r1~'(} na'\da p<1( .c'(lrOO rut.f't u'r.'le... O pnLO t (JS JUIUl ~ÜP1Jl.lC:\OL
UI _ A t:itv ....·"o•• 6tIlonuWl,~!ne 0'1 uracterlJUCO'I d& CtlUA IJ[Ateea.d....
r."Jllllo ÜI1V",U ~- O Cff:C1)f. ilSé-ra do Je'U dom\dUo R.l. JWYkf' &Ilpar

,ou"o.on<le pou". t.ll1b~rn leI dtJ.dll" "
An. 1\.\1 .- O~ credort:'l q .• ill'iUlShiol t OI por hlJl()~t.t~a. {',~(\ bucnta (:1D:

primeiro lJ~ar r ~(l1 CCl1CO~"r':~. I~' çur .~ de a.ç!o ordinlril d~ pulid.&dc: cu
f'e!.("tdo pc 'l:r~H in., ...HdA.fOS ~fdlÜ'\ d~ pllm.ein~ •• que t'O"'''''l-''t'~e ,prioridA'
de peJ.rJ rtll,~i,o ~~i1UU. (J;rrJ

Art. IH8 --_ AI hipou:cu l.omt)'~r, 'Iakm COnIn \tr~\.'tf~"l &e":!"e _ dl.ta d&
Inscriçw. :'111

E.Tulu \ '.to nll> m1trilt.J. as h;p-u· ...c~t ~.~ \ubústcln e:utM: OI c()ntuentes.,l~f

::s,L<IV--t', ·:;::·"I'r..4.aB~·
A.t. ,~l~ .- A 11:.0kt:1. n::il';,Uf :...:;

I ~ ... P~I!' {k1';l'-1rtdmcniu t!~ c.',d;&o;lo principal.
li .w P't-t. :';',.:~tl'':'~:\o d. (:..Ã ..~ ;..~..l ruoh..;lo do domlrl:O. fl:"

lU w_ Fl!~ ~·!II .• i-".ta d.....H:P:'~·,
r-. .. ;~.;,l r,o' ..•~ . l" ,.~.::: ~.,

~ 7" r ... , n;;;""I"

VI - Pel. preacriç&o. '
VII - Pela " .....mat.çlo OU adju~lo.
An. llS() _ A urinçlo di hipot<ca 16 c«tWÇ•• Iof deito COIII... letCCIroe

elepoi. de ••ttbldo no rupec:tn-D "'t·iJlro.~
An. 1151 - A inocriçlO c.ncd.r·.......m udo um doo ••..,. ele ••tlnçlo ele

hipottc:a•••1s1. dIl rapectil'l prova ou. indqlettden_n.. dest ueri/nlaIO
ele 1mb•• u parns. li fonm npuel•• """hecIdu do o/Icial do ,.1110.~
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gl 8 dáta do 'vencimento da ccdula hipotecária ou. quando
representativa de várias prestações. os seus vencimentos de amor~

uzação e juros:
hI a ~utenUcação feita pelo ofielal do Registro-Gerlll de

Imóveis;
,l) li data da emissão, e lU assinaturas do emitente. com a

promessa de pagamento do devedor:
J) o lugar de pagaI<lentl' do princIpal. juros. seguros e taxa.

11 - No verso. a menção ou loca1.5 apropriados para o lan-
çamento dos segulntes elementos: ,

a) data ou datas de transferência por endôsso;
,6) nome. assinatura e enderéc;o do endossante:

c) nome, qualificação. endereço c assinatura do endossa~
tário;

d) ~s condIçlie3 do endôsso;
e) a designação do agente recebedor e sua comissão.

Par6graf~ único. A ctdula hipotecária vinculada ao Sistema
Financeiro da Habitação deverá conter ainda, no v, ·50. a indica·
ção dos seguros obrigatórios. estipulados pelo Banco Nacional da
Habi~ção.

Art. 16. A cf:dUla hipotecAria f: lempre nominativa. e C1e
emssáo do credor da hlpoteCll a que disser rcspelto. podendo ler
traasferida por endôsso em prl:to lançado no seu verso, na lOrma'
do art. 15. lI, lIpllcando-'C • espéde. no que hte decreto-Id não
contr~.~e, os IIItlílos 1.065 e seguintes do CódIgo Civil.

Par6grafo ·(mIco. Emitida a cédula hipotecAria. pa$'sa a hlpo.
Ceca IÔhre • qual lnddlr e fazu parte Integrante dda. acompa~
nhando--a nos endo~os llubseqUente$. sub-rogando.se automàtica
te C> favorecido ç.1l, o endossatárlo em todo$ os direitos credlUdos

rupectlvos. que serão txerddos pelo último délcs, titular pelo
endósso em préto.

Art. 17. Na emissão e no endõsso da cédula hipotecAria, o
emitente e o endossante permanecem solfdàrlamente responsàvds
pela boa liquidação do crédito. a menos que avisem o devedor hl~
potecárlo e o llellurador, quanciú houver. de cacia elJ1issão ou oeIl

ÕÔ$so. att 30 (trinta) dias após sua realização DtrIlV~! de CIHtll

(do emiten~e ou do endossante. conforme o caso). entregue me
diante ndbo ou enviada pelo Registro de Titulos e Documentos.
ou IIlnela por melo de notificação judicial. Indicando-se. na carta ou
Jla' notificação. o nome. a qualificação e o ender~ço completo do

beneficiário (se se tratar de emissão) ou do e.nclossatArlo (ae ae
·tIatlr de tudósso).

I I' O Con.~elho Monetário Nacional fixará as condlç6es
e~ que as companhias de seguro e as Instituiçõe, flnancdras po~

derão realizar endossos de cédulas hlpotecârias. permanecendo s~
lId1rl'imente responsAveis por sua boa IIquidaçãll. Inclusive dcs
pesas judic:Ja15. hipótese em que deverão indicar n,1 própria ddula.
obrJgatôrlamente. o custo de tais serviços.

§ 2' Na emIS$ão e no cndôsso da cédula hipotecAria t dJ:I,.
peJ13â.vel a "o!ltorga uxória.

Art. 18. A liquidação· total ou pardal da lllpoteca sobre 11

qual haja aldo emitida c~dula hipotecAria prova-se pda. restituição
da mesma cl;dula hipotecAria. quitada. ao deved<lr. ou, DA lalta
dela. por outros melas admitidos em ld. .

Parllgrafo ú.nko. O emitente, endossante. ou c:ndossatArlo de
ddula Ipotecâria que receber seu pagamento sem restltUI-Ia ao de~

vedor. permanece responsâvcl por tôdas e.s coaseqUénci;u de sua
pc:rmanl:nda em circulação.

Art. 19; _Nenhuma c~dula hipotecAria poderi ter prazo de
rugate diferente do prazo da divida hipotecAria a que disser res
pdto. cujo vendmCÍlto antecipado. por qualquer me tlvo. acarretarâ
tlutomAticamente o vencimento. identicamwte ontec pado. de tõdas
.. ctdulas hipotecArias que sõbre ela houverem sld) emitidos.

Art. 20. n a ctdula hlpotecârla' resgatâvel alltedpadamtnte,
desde que o devedor efetue o pagamento corresp'·ndente ao seu
valor. conlgldo monetAriamente até a data da 1il:J,.ldação anted
pada: a.e o credor recusar infundadamente o recebimento. poderâ
O deve40r consignar judicialmente as Import1\nclas devldns. caben~

do ao Juizo determinar a expedição de comunlcaçã:l ao Registro
rGeral de Imóveis para o cancelamento da conespo ldente averba
ção ou d. inscrIção hipotecária. ttuando se tJ:ate de liquidação in
tegraI desta.

Art. 21. B ved'44~ a emissão de ctdulas hlJlotecárlas sôbre
hipotecas cujos contr,,~o' não prevejam a obrlaçãodo- devedor de:

I - conservlr Q jmóvel hipotecado 'em condições normab
de uso;

II - pagar JI&~ fpocas próptlas todos os Impostos. taxas.
lDultas ou quaisquer outras obrlgaçoes fiscais que recaiam ou ve~

Dham a recaIr sôbrll Q Imóvel;
111 - mante.r o imóvel segurado por quantia no mlnlmo cor.

I"ClpOndente ao do seu valor monetário corrigido. .
ParAgrafo único. O Con6elho de Administração do Banco

Nadonal da Habitação poduâ determinar a adoÇão de Instrumen·
tos--padrão. cujos t!rmos fixará. para as hipotecas do Sistema Fi
Ilancwo da Habitação.

Art.- 22. As instituições financeiras em geral e as companhias
-de ~eguro poderão adquirir c~Julas hipotecárias ou receb~-Ias em
cau~áo, nas condl~ que' o Conselho MonetArlo Nadonal esta
belecer.

Art. 23. Na hlpótue de penhora. IIresto, seqU :stro ou outra
llIedlda judldal que venha li recair em Im6vel objelo de hIpoteca
16bre a qUllI haja lido emitida ddula hipotecAria. llcll o dtvcdor
obrigado" denunciar ao Juizo da lição ou execuçã'l 11 existtnda
do fato. comunlcando-o incontinenti aos aliciaIs Inéuclbldos d" diU.
genda. lob penA de ruponder pelos preJulzos que de SUII omissão
.dv:lerem p.ara O credor. !

Art. 21. O canccIamento da aver!J.,~!Io da cédt la hipotecAria
c da Inscrição da hipoteca r~ctíva. quando se trate de liquida
ção Integral destll. lar-se-lio:

'I - 1 vista "das c~dulas hlpotecltlas devldam ,nte quitados.
uibldas pelo devedor ao Diieial do Registro-Geral cle Imóveis:

11 - nos Cll30S dos arUgos 18 e 20. li, fine;
UI - por lentença judicIal transitada em julgado.
P~âgrafo tinlco. Se O devedor não possuir 11 I f.dtila !J :.::' ,~_

ária quitada. podu6 luprlr a faaa 'com a apresenta ;ão dE: ,i,. ill.

ra~ão dt quitação do emitente ou cndossante em docu~lI:nto a
parte.

Art. 25. a prcilblda a emissão de cédulas blpo ecAri.19 ,l"ore
hipotecas convendonadlU anteriormente à vlg~nda dl:ste de:": ;-ld.
·uh'o nOvo llcórdo entre credor e devedor. ou qUlUle o te::::" nidq
prevl3ta a correção mor.eUírla cos ttrmos dos arUgos 9' ~)!l. ,.1

Art. 26. Todos cs IIto, p·rr.vlctos neste ~ecrcto--Iel. poderiio
lU rcltos por I~trumento particular. nplicando-se ao seu extfé\\,IQ.
no que couber. o disposto no Titulo VII. do Livro IV. do Código
de Processo Civil.

Art. 27. A eDli~são ou o end",·;,o de ddula hípot~f:l.rln com
lnfclngtllefa deste d<:,:teto-Id. colt·,ti'ul. para o emittltte ou o en
dossante. crime dle estelionato. suJciloll\do-o às sanções do art. 171
do Código Penal.

Art. 28. Ficam hentos do 'Impôsto de operações financeiras
os atos jurlo\clJs or os lIlstrU!D{'r:!o, mencionado5 neste C~,.,itulo.

bem como tôc1as as operaçõ~s J'<l~·.i·~·a! de entidades int-=arantt.!
. do Slste:na Pillanceiro de Hab:taç.io: não estarão sujeitos. outros-

11m. no Impó,.,o de re"da: ~

, I - éurc.ute o exercício fin':l',-dro de 1967. os juros das
opera~ões prt:vl5tas no mesnlCl (:"f"ltulo. quando vlncu!a'.!!'), no
SL~tema Financeiro da Habitaç'io:

II - a correçáo tllonetár:a d~s::as operações. em todos os
casos.

CApITUl.O IJI

Art. 29. As hipotecas li qtle se referem os arts. 9' e IDe
seus lndsos, 'I uando não pagas ,no vencimento. poderão. à escolha
do credor. ser objeto de execução na forma do Código de Pra.
cesso Civil (artigos 298 e 301) ou déste decreto-lei (artig06
31 a 38).

Parágrafo único. ' A falta de pagamento do principal. no todo
ou em parte. ("I: de qualquer parcela de juros. nas épocas próprias.
hem corno o rI :scumprimento das obrigaçóes constantes do art. 21.
Importar~. OI. '.imàticaru~nte. salvo disposição diversa do contrato
dt blpotccil. ém edgibilidade irredi:lla de tMa a dívidn.

Art. 30. !'ara 03 deitos de exercido da ~pção do art. 29.
strâ agente fiduciário, coro as funções determinadas nos artigos
31 a 38:

I - nas blpotecas compre.endidas no Sistema Financeiro da
Habltilção o Bwco Nacional da Habitação:

. 11 - uas demais. "s instituições financeiras Inclusive socieda
des de crédito imobiliArio. credenciadas a tanto pelo Banco Central
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da R~púbIica do Brasil. nas cO[ldições que o Conselho Monetário
Nacional venha a autorizar.

§ I' O Conselho de AdminJstração do Banco Nacional da
Habitação poderá determinar qUI: éstc exerça as funçõcs d~ agente
flduelário, conforme o iricisCl r. diretamente ou através das p"-~~oa!
jurldlca! m~cionadas no inciso 11. fixando os critérios' de atuação
dcla!.

§ 2' As pessoa! lurldiras mencionadas no Inciso lI. a fim
de poderem exercer 8S funções de agen!e fiduciário d~ste decreta
-lei, deverão ter sido escolhidas para tanto. de Comum acõrdo en
tre o crede.' e o devedor no cootralo originAria de hipoteca ou em
adItamento 110 IDesmo. salvo 8' r3l1'/crem Ilglndo em nome do
Banco Naclolllll da Ilu),l!pção 011 na, lolp61e~c~ do tlrt. '" J.

I 3' O~ ftuel)le~ f/,lucIârfo', n~l(' poderão ter ou manlrr vLo.
culo, socJetArios CQn\ N credore I ou dcvedorC3 dll' hipotecas em
que aclam envc,lvJdc•.

J l' n licito A, partes em Ijual'ltlu tempo, subst1lulr o ~gen
te ildudàrlo elel'.o. cm adltamentl) ao contrato de hipoteca.

Art. 31. , :.'cnclda t: não p:>gi'l n hIpoteca no todo ou em
parte. o crc,l\a que houver prcrcrid" executá-Ill de acórdo co
bte decreto-Ir:!, participarA O falo /lt~ 6 (_.,<) cilIl

. - d J • - u= meses al1t o3 a
Pdlc3cn<;ao o crl'_lto. ao ogcnte f1dud'ITiQ sob pCDll de c.adtl~jdade

o dlrd[o de 01";.10 COO,!"nte do or! 29
§ J' Hcct.!Jdll a comunicação ~ r/l:e 8e refere lstc arl!

agente fiducIário nos 10 (dez) dia1 RubscqUentcs comunJc";ão'a~
devedor q~e lbe t assegurada o prazo de 20 (vlnt~I di ~- ir
Purglll I) oébHo. '. as para v

§ 2' A, p IIUc/por!)e, e comunlc:t,,~,·, dêstc art! -? I
alravês de Clt t ""dO ~~ - go ~eri'n 4~ ta~

. " r a entregu~ me lDo!e r~cibo ou tllvlada pejo 11"- Is-
~dl:l.] .tulo~ -e Documentos /)lJ; ainda !?or meio de' llot.ij;Cil~ão

Art: 32., N,a tlcudiodo o devedor à ptUgaçáo rio débito, o
,gente lldud"rlc e:starâ de pleno ~lr~:~') autotlzado li publJcm ecli
~ab ~ I'l,d,;tuu! ~? declll~O dos 1~; \lluln~'e) dlas imediatos. o prl.
me/tI) JluhlIco bbo ,!co Im{,vc! hlpo!e:c o .1'J.

~ I' ':O:=.::l~ ptir:!~"n públ1c(l í ,t' " () ma/Dr lanc: oh':: ~ ..{
Qull'.riDr ;).0 ll.'lld) àend'" no nl')m~";", 8cr~~cido d",~ do " ;é,

C.oD.5t~.f1~f::3 do DrL 3J, mnls /D:J (:~o [W·!'J' :'J -2; cnntratt!\;no 0,'\ ~:
SeIa R~"lizudc Q &~g"undo publico !eiló' o !103 15 (qumiel d;'" ~,~.
\~uín!",:, ZlD qua:1 sera llCCitO o maior hlJce "'purado, ai.lúL '1;;" In-
t::rior li Doma aa~ aludidas quantJ~s, '

p2' Se o maior lance do llegundo pubíiéo leilão Mr Jnferior
,'::queia Goma. serão pagas inicialmente as despesas componentes da
c:nesma soma. e a cUferença entregue ao credor, que poderá cobrar
rdo devedor. por Via uecutlva. I) valor remanescente de seu crê
&1to. sem nenhum wreito de re~enção ou Indenização sôbre I) !m6
"Je1 alienado.
• 0.39

• Se o lance de plienação do imóvel, em qualquer dos
<!IOIs pubhcos leilões. fôr superior ao total das importâncias referi
,Tias no caput d~te ertlgo. 11 diferenÇa afinal llpürada serA entre
Que tiO devedor.
, 0 't' Ji morte do devedor pessoa flslca, ou a lalêncIa, eon.
eo~?at.: ou,; .dissolução do devedor pessoa jurídica. não impede .'!
D/)licaçao oeste mügo.

?at. 33. Compreende-se no montante do débito :hipotecado
r;ara os efeitos do art. 32. a qualquer momento de sua execução:
iJ~ il~Dl"ais ob'rigações contratuais vencidas. especialmente em rela':
',;30 IJ ~azenda lIúb~ca federal. cstaci~al ou municipal. ~ a prémlos
,:1ft s~guro. que serao pagos com preierência sõbre o credor aipo
'~~c:c:ã110.

, lF'arâgrafo único. Ha ,hipótese do segundo publico ~ei1ão nao
,:o!Jrir sequer as despesas do artigo supra. {) credor nada receberà.
!Jumanecendo Integri1 a responsabilidade de adauirente do Imóvel
~or, este garantida, em relação aos créditos remanescentes da iazen.
eJa yublica e das seguradoras.

e ':Ul. ,:31. :e licito ao devedor, a qualquer momento, até a aoS'
~lnatura do auto de arrematação, purgar o débito. totalizado de
acõrdo com o art. 33, e acrescido ainda dos seguinte~ encargos: .

~ - se a purgação se detuar conforme tO § ,19 do ~rt. 31.
O dEbito será acrescido das penalidades previstas no contrato de
bI~oteca, até 10% (dez por cento) do valor do mesmo débito e da
remuneraç,ão do agente fiduciário: •
, n - dal em dia!!te,l o débito para os deitas de purgação.

llbrangerâ ainda, os juros de mora e a corre~ão monetária incidente
8tê o momento da purgação. ~

Art. 35. O agente fiduciário ~ llutorlzado. independentemen
te de mandato do credor ou do devedor. a receber as quanrw que
lC5u!tarem da purgação do dtbito ou do primeiro ou segundo p(i.
blicos leilões. que deverá entregar ao credor ou tiO devedor. con
forme o caso. deduzidas de sua pró!?rla remuneração.

f 1· A entregll em causa luA leltll até 5 (cLoco) éltll após
O 'ftceblmento das quantias envolvidas, sob pena de cobrança.
contra o agente llduci6rio, pela parte que tiver direito b3 quantias.
)lOr açio executiva.

§ 2t Os crtdltos prevlsto~ neste artigo, contrll agente !ldu
d1rfo. aão privilegiados. ~ caso de falênda ou concordatll.

Art. 36. Os públicos Idlões reguladas pelo tlrt: 32 cerlio
anunetados e reaUzados. no que ~ste decrelo-Id não prever, de
Ic6rdo CODI o que e~tabelecer "o contrato de hlpoteCll, ou, quando
le tratar do Sistema Financdro da HabJtação. o que o Conselho
de Admin1stração do Banco Nacional da Habitação C3tabelecer.

Parágralo (mico. Considera-se não escrita a clAusula contra
tual que sob qualquer pretexto preveja condições que subtraiam
ao devedor o conhecimento das público! leilões de im6vel hIpote
cado, ou que autorizem sua promoção e realização sem publicIdade
pelo menos Igual A usualmente adotada pelos ldlotiros público!
em lua atividade corrente.

Art. 37. U\D4 vez efetivada a alienação do imóvel, de aror·
do com o art. 32••er4 emitida a respectiva carta de arrema.tação,
e..!islnada pelo leiloeiro. pelo credor, pelo a.gente fiduciário. e por
cinco pessoas flslcaa Id6neas. absolutamente capazes. como teste
munhas, docUD.leIltQ q\ll~ servirá comQ tltulo para a transcrição no
Rellistro-Geral de Ifll6vcJs.

§ I' O devedor. se estiver prcsen>e DO público leilão. dcvcrf!
assinar lJ carta, óe arreruataçãc que. em \:aso contrário, ~onterã

necessàdam~te a cOIlStata~ão de ,lUa ,~usCnda ou de sua tl1:cu!a
em wbscrevê-la.

§ 2' Uma ve% transcrita no Registro-Gexal de lm6velll R ;:ar·
ta de arrematação. poderá o adquirente requerer ao Juizo compe
tente imissão de posse no imóvel que lhe serâ concedida liminar
mente, após decorridas as 18 (quarenta e oito) horas mencionadas
!!lO § 39 dêste artigo, sem prejuí20 de se prosseguir no feito, em
tjto ordináriç, para o debate das alegaeçócs gue CI devedor po~

\1~~ura aduzir em eontestaç~c.

;:'0 .concessao da medida lim!na~ do parãgrnfn =il'sior DÜ,

sera negada se o qeveáor, citado. comprovar. 110 prazo de '18 ~qua
['Wta e oito:l horas que resgatou ou con!ignou judicialn;cote (I "a~

lor de seu c!ébito. :lntes da realização do primeiro ou do segundo
G,ublico ldlão.

/1.rt.· .'j8. No perlodo que medear' entre a transcrição-da"êilrta
,iie arrematação no Registro-Geral de Im6veis e a efetiva Imissão
&0 adauirente na posse ôo im6vel alienado em público ic11ão. (> Juiz
Zlroltra"rá uma taxa mensal de ocupação compatlvel com o zendi.
Sllento que devr..ria proporcionar o investimento realizado na aqui
c.!t;ão. cobrável por ação executiva.

;1rt. 39. O contrato de hipoteca deverá prever os :donorários
elo Mente flduclllrio. que sómente lhe serão devidos se se verlflcnr
c,ua futervenção na cobrança do crédito: tais .nonorárJos não po
dlerão uitrapassaJ: a 5% (cinco por cento} do mes"'.... CI"dito. !lO
~nomento da intervenção.

1?arãgrafo único. !Para as hipotecas do Sistema f'inanceir? ~
Habitação o Conselho óe Administração do Banco Nacional >:la
~iahJtação pode:rit Hixar ~abela3 de remuneração no agente giduciã
:;'iio. dentro dos limites fixados neste artigo,

Z';:.rt. -:lO. O agente ~iduClârio que, mediante ato l'Jícito. irau
é:Íe. simUlação ou comprovada má-fê. l'l1ienar im6vel hipotecado em
t',re]ulzo do credor ou devedor envolvido, ~esponderá~por seus" atos.
,crante ali autoridades competentC3, na 'lorma do Capitulo \f da
W n9 4.595, de 31 de '~;('.~em:)!o de ~96i. e, perante B !Jade lesa
da, por perdas e danos. tJIl2 TIzVluao em conla OI crJllrlos ae c:or
~eçiio \DonelArJa lldotacios llC5te deaeto-ld ou no contrato IU~

~carlo.

Z-at. 11. Se. por qualquer motivo, o IIgente fidud6rla eleito
!lO contrllto hlpotecârlo não puder continuar no exercido da fun
do. oeverâ comunicar o fato Imediatamente 110 aedor e ao deve
dor, que se não chegarem a acOrdo para eleger outro em lldita.
:mento ao mC3mo dllltrato, poderão ,pedir lia Juizo competente a
lllomução de substituto.

~ I' Se o credor ou o devedor, a qualquer tempo IIntes ao
WcIo da execução conforme o art. 31. tiverem fundadll! rll%ÔCS
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pllla põr em dúvida a imparcialidade ou idoneidade do agente fidu
dAdo ~elto no contrato hipotecário. e ne não houver acôrdo entre
fIes para substitu(~lo. qualquer dos dob poderá pedir ao JUI:!:o
competente sua destituição. .

§ 2' 05 pedidos a que ae rderem bte artigo e o parâgrafo
interIor serão processados segundo o que determina o .Código de
Processo CIvil ·para as ações dec1aratôrlas. com a citação das ou.
tras partes envolvidas no contrato hlpotecA.rlo e do Agente fJdu.
dAdo.

§ 3' O pedido previsto no J 2' pode ser de iniciativa d~
agenle fiduciArlo.

§ i' PestituIdo o agente fIduciário. o JuI:!: nomearA outro em
leu lugar que· assumirA imedIatamente as funções. medlante t!Imo
lavrado nos autos. que serA levado a averbação no Registro-Gtral
de Imóveis e passarâ a constituir parte integrante do contrato hJ.
pctccArio.

t 5' Atl; a sentença clestltut6r1a transItar eI1;l julgado. o
agente fiduciário destituído continuará no pleno exercicio de lUas

funç6C3. salvo nos casos do parágrafo seguinte.
§ 6' Sempre que o juiz julgar necessário. poderão nos casos

dlsle artigo. nomear IiminarmeJlte o nôvo agente fiduciário. man
tendo-o ou substituindo-o na decisão final do pedido.

§ 7' A destituição do agente fiduciário não excluI a aplica
ção de sanções cabIveis. em virtude de sua ação ou omissão dolosa.

LEI N.- 5.'41 - DE 1.- DEDEZJ!:MaaO DE 1f71

OISPOE SOBRE A PROTEÇAo 1>0 J-1NANCIAMENTO DE IlENS IMOVElS
VINCULADOS AO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO

Art. 1:- - Par..cobr,,,,".cle~itohlpoledrlorlnC\ll&doIOSIsIemaFlIWl'
""Iro 4a Hablt"Ao criado pela lei 0.- 4.Jro. de 21 de 110010 clt 1964. 4 Ildlo ..
=dor pro............ e_Ao d< que lratam os ....1110. 31 a 32 <b Dooeret<>.1oi o.· 70.
clt 21 de ao•.."bro clt 1%6. ou l,Julzar • ..,Ao ..«ull..... form. d. prettnle 101.

Art. 2.° - A "«\IÇA0 ter' Inicio por p:liçAo atrit•• com o...~qul&lto. do art.
ISS elo Códiro clt Proceuo ClriI.(2) &plftrnlad. em Im riu. aonindo " ..unda.
I....,.ir. clt mand.do e oonualé. a ..ndo • primdra Inll",lda ""m;

I - o Iltulo da dirid. dcYldamente ..ocrita:
11 - • Indie..,Ao do .alor du prntaç«s. enc.,..,. cujo 010 p.,.mClllo ...

I",ar 10 .encimento do rontrllo:
111 - o ..Ido dcYedor. diocrimlnadas .. pan:d.. ..,latl.... principal. ju-.

multa e oulro••nct.rJlQ. ronlr.tu.i•• IiKai. e honorlricn advoclllcio.;
IV - <Dpia do••riso.....ulamenlares rttIamllldo o p..amenlO da dlrida.

"pcdidOl ..",ndo In.lruçõeI do Danco N&<.ioft.ol da lhMI...'o.
Art. 3.- - O de""dor ..... cirado pua P..... O 'Olor do crldito reclamado ou

dcposil i·1o em juIzo no prazo de .-inte. quatro horu. tob pena de Ih..... penhorado
o imó..1hipotecado.

I 1.° - A cil..,... lu·.... na pnooa do réu ou do aou ...........Iant. Iqll.
Mas. a do marido dispensa a d. mulher. qu.,..lo .quele for o devedor.

I 2.' - Se o ..""uhdo • ""li """lu.. '\e a<ho.:cm for. da ,,"rll<l1,;1o da
fÍlu~1odo ln~. acicoo;a.. la'·",·ál'Olm<io de o;llcal. "",,o prOl" de 10 (da) di...
publicado. um...'I no 6'4'" oficial 00 & ..do t. prI" rn<1>O'. d""a.an. ftn jornol
locai de Iflnde circula.r.&o onde lIoOUYff.

M. 4,- - ~ o • UíCut:t>.'io nlo r ••&r' dhld.lndk.da 00 l"\oCIIQ 11 do &11. 1.-.
acrooda d.. «lU.. e hunorÁ.I"'J dt adTQtl_w oa DI.o ~~IU o ui&> ~ÔJllf.
doI.__~ ..do """'"I hlpolocado.....do """,..do Ó<l'oaH..", .....qO<'''.
__ ....... ""'e indicar.

I I,' - S. o.ucuudo 010 eolhw ... ..,... dIm.·1o lmó..d.oJulzordat.... a
upediçlo do mmdado de cltl<>C upll; Ao ",nlra. pesaoa 'I lO o .111.... o'"'9ando.p'''
CIllnJ"1o ao ...qllenl. no p,a.w de 10 (&t) dlu.

.2.' - s.o.""""'a.OO ... i..". •• p<>u<di...tadolnõ""l.oJui.orden .... queo
dnocupe 110 pruo de J() ('mu) di ... ftlllqEan_ ao ueqtlcn,•.

Art. S." - O ."",ulado poder' opor cmb...J01 rIO pru" de 10 (deU di....
(l)/Itaclot da penhora. '1.......10 n:c<bido. com deilo ou,pen'i ..o. dcJde 'I'" a1que •
prove:

I - que deposi.ou. por In••iro. a Imp.:lrtlnci. ~lamad. na Inid••;
11 - que Parou a df..lda. "Itnttnoo cle<dc Ioro • pro... da qultaçloo.
P...",.1o único - o. demah lundlOm<l1loo de embu",•• p..... ill.o. no arf. 741

elo Có<lilO de Pror<:.... a ..u. alo> pendem a 'U:C"'õIo>, (JJ
Art. '.0 - Rejc/lodoo Df b nloridoo DO ''f'WI elo ánleo anl.rior, o

J..u orcl<a..., ...-en~do ....._ hlpoleçado _ puça públi<a PU' preço DA<> Inkóof
ao s.aJelo dcYedor. npewDdo·.., ediial pelo prazo clt 10 (<1.0<) di...

Pu"'d" único - O edita! .....r~ado • porta 6,••dilldo ""do ti.... ...,. ..
juizo c publicado Im , ...... por utrl/.(). tIIl um do. »ro1Í.lo<al. de ..al« cimU••
çAo. oncio ""u...r.

Art. 7.- - NIo hlYendo Ikkante na praça públka." luJ.llCIjudlc..... dentro
clt qu.renla • o~" hora. lO exeqllen•• " Irnémol hlpo<.cado; Ikando uonerado o
~""ulado d. obri,..&o de p..ar o ...OIanl. da dl-ri<j.a. .

Art. S.o - E licito lO t1l<C1JlJ.00 remir" im6oe1 penhorado. dado que dcpo.ilt
emJulto. 'It a utlnatur. do .ulo clt ari-elTlll&i;'o., imp<>rt!ncia quo bu•• ao p'ra·
'nw:nlu d. dhu:"" :o:tl.. n1..d.. rn"t cu"l•• e honof"lnoc adv()(".thkl"t. (11100 -=01 qu.t
Ctlfl".J'C'S.(nl o COfllratQ i'li;"Otet.:4.:')

1....'"1. fi.· - (.>n~ltui crime' f~~ belo pÚbJka. punl.do~ li Ç'<C"f" ~ ó:1mçk!
& 6 tRid m~~t I 2 (doisl.Jtí\j c l:'i.:h. di' c1nro ti rintc PlhLt-'Hfnim'lJ', tnu:4Jr
tJ'~~ITt.·OU o<upar. oom o fim ~-~ t,bw~ pooUlt'l~. ftn-rr·r) C':3 t:nida;it rnl~·
(lU. ron.lflJft-t .. "r,y '111 ('unln ç:"). l~r.,~,.!v rJ.t. finMl'lCiI_ftKt1t~ to S~;;l'r:;,ll r-irUJl4:fU'Q t;l.i
U&1lft -.'; iQ'

f t· -- St' I) I.-enU~ U"1i. .~ ....io~d•• !ftcoor'n t~mbhn PU ~nu c Clt.t

comul.d•.
§ 1,- - r. "eul0 da pell!l- '.~" •• ImUw o IJ'ttIte QUI. "sf.Qnlt-,Aume-ntr. d.ftc.

CUP' " i11lli-vel aflte·' d.e "UJlql:";"- ~ 1U'j'ia COl.1iv&.
. fj J .• -- O uJário a que. lot j, -:f-:rt nU artito ~ o ma.iot" 1!l:~1J.u.l yi.Jtate M r ..Js.
• qx..,a 00 falO.

A.I1. 10 - A -eAo eur.uttl'l.. fJl]<1attI ca au.r. C&yu, q~ CrtO • laJu de
p....,ntnIO pelo • ..,.,ulado cJu PI<'.l>Ç(o<. ~as. 1Ot. f"'O<t1,",",,-, ...I:xma do
CódilO dt Proceuo Civil, qlH" JIl: .....,LKar•• lubtidiana.men.tt. 1 1\1; lo ~1."'''1. óz que
U.ta tua Jti.

An. 1t - Ficam di'P",uA.<l,.• ti<. ......b...... "" Rqistro ~, I",,,...;. li alt....•
cõn conlraluail de ~ualqucr nalur-r:-u. d.r:s&t qu.e alo Importem Im ~1If;1oob;nna
d. dhida. re.-1i..ud .., em opct~bel·t1.1Sutan& F..anceiro da Hcbitu;:.o. CTLadQ pda
LtI D," 4.380. <Ir: 21 <Ir: 010"0 do: 11M. otjlllO •• opcra.i:6o> ",,,,...o"<LlKlO<ln 
lnltrUD~lto' rúbHcot ou p&r1u;uh.tot. ou.ra t4dulu MP0f.kÚlü.

r.,'.rafu Unw:o - O rc..hu-u I'l_ cMul. hipateclria llmJtu ...·41 aTC:'1>e.clo eSc
lU" ....oct ...ht;cu on.in..... 'I""" r.Jcno art. 13 do Oecrew-hJ ••' 70. do 21 do
noremblo <Ir: I%!>. licanoo dilf'<oud.. de a...-beçlo tambóro .. oltano<;õu qua
dornrram da dle-u1...io do Iltulo.

Arl. 12 - A. <nlid&de. cr<doIu IDrqr&lll&S do SlOltma nJ>~ d. \ú.h(.
\1(10) ficam obriSa.du & 10m."",. por .=!to. Dl> pnzo à: c\zx;o d"". U "''''=~
1Obn: .. a1ter..,õe. de que tralo I> «t~ 11. q......do req....-ld.... pori.n~

IJ'.,13 _. Est. l.el ...rra em.!zur.' data de sua publko.;l<>.
Ar': 14 - R"'oca"'·'" U ~cm eoaulrio.

REQUERIMENTO DE URGLNCIA

Senhor Presidente:

Nós, lIderes dos partidos assinados "in fine", requere
mos a V.Exa. a inclusão na Ordem do Dia, para votação em regin~ de urgên
cia, nos termos do art. 128, X do Regimento 18terno, do Projeto de Lei

nQ 2.303, de 1989, de autoria do Depútado Luiz Inácio Lula (la Silva.

Sala das Sessões, junho de .1989.
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Líder do PSD

Lídr:l do PTR

PROJETO DE LEI "Q 2.619, DE 1989

(Do Sr. Ney Lopes)

DIspõe sobre transferêncIas de ImóveIs
adquIridos pelo Slstemi FInanceiro da Habi
tação (SFHI, prolblnd~ acréscImos no saldo
devedor ou ônus de Qualquer natureza. e dá
putras providências.

(Anexe-se ao Projeto de Lei na 1.569.
de 1989.)

o Congresso Nacional decreta:

Árt. 10 As transferêncIas de finanCiamento de I
Móveis no Sistema FInanceIro de Habitação (SFH). far
se-~o sem reajuste do saldo devedor, mantIdas as
cláusulas dos contratos orlg1nais de aquisição.

Parágrafo únIco. Serão obedecidos os mesmos crité
rios legais do contrato original para fins do adit1vo
de transferêncIa do imóvel, inclusive para legalIzação
do instrumento de alteração contratual.

Art. 20 Não será permitido, a qualquer titulo,
acréscimo ou Onus Imputado ao adcu1rente do imóvel fI
nancIado, preservado o negôcio ju~ldico origInárIo.

Art. 3Q Para fazer jus aos teneflclos desta leIo
adqul~ente, por transferência ou adItIvo contratual,
obedecerá os seguintes requisitos:

I _ n~o ter adquirido Imóvel nos últImos 5 (cInco)
8nos;

II _ pI·oceder a transferêncIa no prazo de 1 (um)
ano. após a efetlvaç~o do negocIe, com o alienante fi
nanciado;

III _ prova pelo adquirente de n~o ser possuidor de
irn6vel na 10ca11oade da transação;

IV _ proibIção do adquirent€, obter novo financia
lII9nto do SFH.

Ar!. 4Q O beneficiárIo da tr"ansferêncla ou aditi-
vo contratual sujeita-se ás mesmas exIgêncIas Impostas
ao comprador de imóvel pelo Sistema Financeiro de Ha
bltaçâo (SFH), na forma desta lei.

Art. 52 A presente lei aplica-se a todos os ad
Quirentes de imóveis já financIados, pendentes oe le
galização, desde Que prDmovam o aditlvo'contratua1 no
prazo de 1 (um) ano. após a vigência desta leI.

Art. 62 Esta leI entra em vigor na data de sua
publlcaçl\o.

Art. 72 Revogam-se as disposIções em contrário.

Justlflca,ão
O presente projeto de lei disciplIna matéria de

largo alcance social. Trata-se de transferência de fi
nancIamentos de Imóveis adquiridos através do Sistema
Financeiro de HabItação.

sao comuns os''.çasos de pessoas Que .compram imóveis
e depois, em decdrrêncla da própria instabilidade
econOmico-flnanceira do PaIs, não podem pagá-lO. Qual
a solução? Transferi-los, poiS. inclusive. colabora

para o equi1ibrio do SFH. na medIda em Que rédUz a
i/Jadimplência.

Na prática o Que ocorre é o seguinte: o novo adqui
rente ao tentar legalizar o seu imóvel é surpreendido
por exigêncIas absurdas e descabidas. O SFH considera
o aditivo de transferência um novo contrato e como tal
impõe novos encargos e ónus, de forma unilateral e
arbItrária. Inclusive, exigências de aumeRto de renda
e outros entraves são feitos. dificultando Que o com-
prador InadImplente dê solução ao caso. .

O abuso é incontestável. Fundamentalmente trata-se
de um contrato regido pelo Código Civil Que não está
denunciado ou rescindIdo por uma parte. mas por acordo
de vontades. Nesta condicão a regra jur1dica do aditI
vo contratual, preservadO o texto originário, parece
ser incontroversa, sobretudo em sltuacão como a enfo
cada. em que o Slogan "TUdo pelo SocIal" orienta as
ações do Governo. '

Milhares de pessoas pagam as prestações regularmen
te de imóveis que de fato lhes foram vendidos, e Quan
do vão legalizá-lo se deparam com imposições Ilegais e
absurdas de novos tetos de renda familiar; aumento dos
encargos e ônus de toda natureza. O mundo juridico não
chancela tais práticélS.

Infelizmente. o SFH é imbuido da mentalidade res
tritamente bancárIa. ou seja, paga Quem pode e quem
não poeJe mora ao re"!ento. f\ contradiçã.o é notória.
vIsto que a base do programa habitacIonal deve ser
prioridade social e não se resgata a divida social do
Brasil com práticas dessa natureza.

Por último, indaga-se: Que prejuizo sofrerá o SFH
com a aprovação desta lei? Nennum. pois S6 não houver
a alienação, logicamente o contrato original será res-
gatado normalmente sem acréscimos. Admitir-se altera"
ção do contrato in1cla1 é InstItucionalIzar a espe
culaçào ImObilIárIa no Sistema FInanceiro de Hablta
ção. Que deixará de ser um instrunento de pollt ica ha
bitacIonal para se transformar em mera agência privada
de negócios imobilIárIos, buscando o lucro sempre
maior.

A admissIbilidade deste proJeto de leI atende a
Constituição Federal. no Que se rufere 11 competência
legislativa da União (art. 21. XXI: atrIbuições do
Congresso Nacional (art. 4B, capllt); legitImidade de
iniciativa parlamentar (art. 61 I e adequação ao pro
cesso legIslatIvo (art. 59, 111).

Nesta condIção, esperamos a consideração dos cole
gas e o aprimoramento da presenta proposicão.

Sala das SessOes, lQ de junho .:te 1989. _ Nev Lopes.

LEGISLACÃO CITADA. ANEXADA PELA CDORDENACÃO

DAS COMISSOES PERM~NENTES

CONSTITUICÃO DA REPÚBLICA FEOERATIVA DO BRASIL

1988.........................................................................................................
TíTULO lU

Da Organização do Estado
.. "" ..

CAPITULO II

Da UnIão
............................... "" lO ; lO lO ..
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Do Poder Leglsl~tlv~

Art. 21. Compete á Uni~o:

·························-i-i-i-úL:.o·iii···················· ..

VII _ transferência temporária da sede do Governo
Federal;

e> criação. estruturação e atrlbuiçõe~ dOS Ministé
rios e órgãos da admInistração pública.

I 22 A Iniciativa popular pode ser exercida pela
apresentação a Cãmara dos Deputados de projeto de leI
SUbscrIta por. no mlnlmo, um por cento da eleitorado
nacional, dlstrlbuldo pelo menos por cinco Estados,
com nào menos de três décimos par centa dos eleitores
de cada um deles.

I 12 São de Iniciativa priVatIva do Presidente da
RePÚblica as leis Que:

I _ fixem OU modifIquem os efetivos tias Forças Ar
madas;

PROJETO DE LEI Ng 2.125. DE 1981

(Do Sr. Antero de B~rros)
Dlsctpllna a transferllncl" ae Imóveis

flnanclaaos pelo SIstema Flnancl'lro dll Ha
bltaçAo e di outr~s providências.

11 _ dIsponham sobre:

a) criação de cargos. funções ou emp,·eQOS p'·Jbllcns
na administração direta e autárquica ou ilUnlUnto de sua
remuneração;

b) organização admlnistrativaie judlc·árla, matéria
.trlbutárla e orçamentária. serviços públicos e pessoal
da administração dos Terrlt'Órios;

c) servidores públicos da União e Terr1tórlos, seU
regime jurldlço, provimento de cargos, ef tabl 1 Idade e
aposentadoria de civis. reforma e transfE'rência de mi
litares para a inatividade;

a) organizaç~o dO Ministério Pllbllco e da Defenso
rta Pública da Unlào, bem como normas gEraIs para a
organização do Ministério Público e da (,efensorla Pú
blica dos Estados. do Distrito Federal e dOS
TerritórIos;

tributário. arrecadação e distribuição

concessão de anistia;

SEÇÃO II

Das Atribuições do Congresso Nacional

Nacional, com a sançao
exigida esta para o
52, dispor sobre todas
União. especialmente

VIII

Da Organl~ação dos Poderes·

CAPíTULO I

11 plano plurianual. diretrizes orcamentárias,
orçamento anual. operações de.crédito, divida pública
e emissões de curso forçado;

111 _ fixação e modificaç~o do efetivo das Forças
Arm,;das;

IV _ planos e programas nacionais. regionais e se
toriais de desenvolvimento;

V limites do território nacional, espaço aéreo e
marítimo e bens do dominio da União;

VI _ 'incorporação. subdivisão ou desmembramento de
áreas de Territórios ou Estados, ouvidas as respecti
vas Assembléias Legislativas;
~

XX instituir diretrizes para o desenvolvimento
urbano, Inclusive habitação, saneamento básico e
transportes urbanos;

Art. 48. Cabe ao Congresso
do Presidente da República. não
especificado nos arts. 49, 51 e
as matérias de competência da
sobre:

I _ sistema
de rendas;

Art. '}J frn ('.a',r) lI., I, .. "lllllplérlc'a f;IJfl'lJ! f) L, {l'ir

c1unnr.;a (lU "JI",Ptl'I') 1~'I·). fI 1"J''l 'I I') tf.:r'á fJ cjl:l)lt .. , .1"':'
ferido Dt1f~l o ftrl<.li cJl) rJ't'4.'J ,1l,) contrato arIU1r'\I"·'itf}
fixado.

ProjetoIX organização administrativa, judiciária. do
Ministério Público e da Defensoria PúblIca da União e
das Terrltórlose organlzacão judicIária <k. Mlrol!'>t"rl0
Público e da Defensoria Publlca'do Dlst,·lto f-euoll·al;

X _ crlaç~o. transformação e extinção de cargos,
empregos e funções publIcas;

Xl _ cr1ação. estruturação e atribuições dos MI
nIstérIos e órgãos da admlnlslraçào pub'ica:

XII _ telecomunlcaçOes e radIodifusão;

XIII matérIa financeIra, cambial e monetárIa,
InstItuições financeIras a suas operaçõ~s;

XIV moeda, seus lImites ae emissão, e montante da
divida mobiliária federal.

(AneKe-se ao
t .569/69.)

O Congresso Nacional decreta:

Ar' t • 1~ 11.,\, 11'1 :qf /1

n~llsaI1Uôdt.' (J\li..lr,'J\1 111.'J·/f.~1

t 1f1i1t\~; ~ ;1' lü~ a t r -, ... (,; rk1

ç:'o, nef1l r"etJu( ..'-n rto rwant I"

Lei

I it,:.in no 'la lor ~j' , " cJ'l

,nsferênc1a UI. '''.i. • I , •... I~

na F1nance'r(l d\' 1111 Itd
,.H;t 1pulado.

.............................. -~ ..
SECÃO VIII

Art. 3 tJ Esta lf"!t pr·tr;; em v1gor na d<lt·- ~:. ~.\i·'"

publicao;ão.

Do Processo Legislativo

SUBSECÃO I

OIsDoslClo Geral

Art. 40 Revogam-se as disposições em contrãrl~,

Art. 59. O processo legislativo corrpreende a ela
boração de:

Jus lU Icaçllo

NUIll pais nfl(Je n dnflcl t t".bttaclonal gIra t>'" t"rno
de Quinze Inllhüf!"; d(~ un1c;-\dr-"\C~ q onde o preço rJ;}'J rJr'('~5

tações df! '"v),ol financiado p',)o SIstema Flnar","I'(J de
Habl tação. ,través das cr·arn'ldas assocIações de poupan
ça e elflpf~é~.. tlIT1o aSSUme proPc1rçü13:s alarmantes. dlftc\l
mente um mutuárIo consegue Quitar a sua casa nos pra
zos do canil-ato, em face do descompasso existente ente
o ganho real e as constantes oscilações do valor da
noeda. Além disso, o processo de eKecução, para os ca
sos,de InadImplência. é Implacãvel os valores das par
celas restantes. E assIm. o sonho da casa próprIa no
BrasIl não passa de um eterno pesa~elo. Dal as ra4ões
da presente proposição, com a Qual pretendemos rever
tar esse Quadro, com o Indispensável apoIamento dos
nossos emInentes pares.

I _ emendas I ConstituiÇão;

11 le1s complementares;

111 leis ordinárias;

., lO .............................. • ' ..

SUBSECÃO I II

Da. Lei.

Art. 61. A InicIativa das leis conplementares e
ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Cama
ri dos Deputados; do Senado Federal OJ do Congresso
NacIonal, ao PresIdente da 'República. ao Supremo Tri
bunal Federal. aos TrIbunais Superiores, ao
Procurador-Garal da República e aos clda,jãos, na forma
• nos casos nrevistns nAsta Constltuicão,

Sala da5 Sessões, . _ Antero d. Barros.
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PROJETO DE LEI NQ 2.692. DE 19a9

Art. 10 A transferêncla dA lnóvels flnanclados pelo
S1str·nl,1 r lrh'Ulceir'o ri.! tlatd ti\r;'\1J não acarretar;) n:lr;'l o
novo ;:.IlIClulr ",-Itr! lJ1J.l 1 '.quer ;~(~r I :,.:I,nos dO salcjo d'·i~:'Jor.

tJC)S Jur O'j 'U'-lI d11af,i1ç;i.o dei nr:ll'" para resgatA rl[ Ig1
nallTK!nt-:: f1.(~\(ji"l5.

Essa é uma conseqüência natural do direito da pro
pr1edade. não se admltindo que o órgão flnanclador da
operação tenha outra garantIa além da hlpoteca ou do
ressarcimento da parte Que flnanc1ou.

Tal objetIvo do presente processo: sustentar o à1
re1to à proprIedade Imóvel cOntra as restrições Impos
tas Pelo SIstema Flnacelro de Habitação.

Just tf Icaçlo

A aquisição do lmóvel f1nanclado 1mlte o comprador
na sua posse, come:> Il res prÓpria ll

•

EvIdentemente. fIca-lhe assegurado "o dlreHo de
usar. gozar e dIspor de seus bens e reavê-los do poder
de Quem Quer Que lnjustamente os possua", na forma do
art. 524 do CódigO Clvl1.

Sala das Sessões,
'uxtna.

Lel nadeProjeto

o

(DO Sr. JO!ié Lu1z :la Sá)

DlspOe sotlre
Hab \t.JI,ç ã0:t

(Anex~~se ao
1.569/8Q. )

O CongreSSO Nacional decreta:

Ar\. 20 ()~ TTlIJtu;;rlos dI:, S"",8T1 FInanCeiro (I", H;:\,I
tação quanúo "'"1 tj;J1U de aL:~ 111(rrjoença farão JIJ'. " 1"
dução rir) \/(-\ I :)r dar, nrf"~staç(JP ~ 'h:-, Idas no m8SH!fJ f'- r ';'_;11_
tual elll (11)1" fUI'em r '.::du.z1(h.:'~ I). '... '-'115 ganrl0s, Pr\'. 'lll'l'J a
(Jtfe{'pJ\(~(; ;lr.lur·arla.1 58r erA)"l I;~ pelo Fundo dl;! (f-oI'llr:n
SaC~H) (I.p. v., 'cH';'" "; <'~a l'H .::t 1..-;

Art. Jç E"st" lA1 elltra "," v1gor na data 'jn sua
publ1caç;;n.

Art. 4l.l 1~I?vr)Qam-~e as. (j'c;P'I·-.,.;rJes em cOfltrár10.

Just lf Ic~ç~o

É 1naeJI1l1!:!;'vnl o que V81n rJl",:qrrendo atualmentp rJllan
do o olLltU ....Ii' 10 Que adquiriu 'lli':~f:'l pelo S1stema F Irl;UI
celro (j0. Jfahttaç;l(J preclS3 t~ ;3rlsferl-lo. O QUfJ Iy_";rre
é urna br uI.} 1 Q lev.H~.io (jr;:, jur'J > rlo va lar das r)r':~sta

çr)es Cf 51)lJl f'tutjO, <til re('u,:,;:jtl fi',' prazo Dara re:;-~·1ta da
dlvlda orlgl"al.

Nada dls!o é arJlIIlsslvel q'.l""rJo se trata de prcpro
clorlar •.como abJet 1v;). o St·',tt:'"<1 1- tnanceiro de H;1~l1t:;}

ç~o, o .)U!.tu (jlrelto rlr1 (~;\d .., f.idtJdi\o a um t,.tC) (]f1(J'3

PUSSil ~n iltJr"IOilr f~ a !",tla f.unlll". Nn~ condição", (ltual":)
ele gera. contr'aslarldo C0l11 '-~p.us objet 1vus, uni (JllUS

QUaSe s811lpre lmoagavel para aque 18S qU8 adqulrem Imó
veis de terceIros e f1r1ancJ~dos pelo 5fH, causando
problema socIal dos, mals \;lr·a~os.

PRDJ~TD DE LEJ Ng 2.993. DE 19a9

(00 Sr. Sté110 Dias)

AutorIza a sub-rogaçlo de contratos
Imobiliários. por mutuários do Sistema FI
nanceiro da Habltaçlo.

(Anexe-se ao Projeto de Lel na 1.569.
de 1989.)

o Congresso Naclonal decreta:

Art. , g É facultado ao mutuár10 do SIstema Finan
ceiro da Habitação _ SFH promover a SUb-rogação do
respectivo contrato de t1nanclamento para a aqu1slçào
de moradia própria.

Art. 4a Esta lel entra em vlQ~r na data de sua
publicação.

Art. 3 a O Poder Executlvo. ouv1da a Calxa EconOmlca
Federal. regulamentará esta lel no prazo de 60
(sessenta) dlas.

Por 1550 meSmO c' projeto assegura a manutenção de
todas as corllllções originais do flnanclall'ento no caso
de sua tran!:,ferênc1a.

o ar t. 2Q da r;roposlç~o ~)rescreve que o mutu,ir 10
Quando em "C'ZO de dU.k 1 11o-do~nça terá Suas pres t ações
reduz Idas r',,, mos'"a prop::wcào (la redução d8 seus ga
nhos, sab1dc:· como e aue, nsosld hIpótese, o valor de
auxillo-doença a cargo da Pre,ILl,~ncla Soc1al lê sensl
vS'lll'ente menor do Que o 58 lár Ir, percebldo durante li
atlv1daue. .

Art. 2 Q Aos agentes financeiros do SFH é
rIa a aceltação da sub-rogação do contrato
rIo. exigido o cadastro do novo mutuárlo e a
nlma necessária.

obrlgat6
fmobll1á
renda'ml-

Tal reduçAo será custeada pelo Fundo de Compensação
das Variações Salarla1s por se enquadrar perfeitamente
entre as suas finalidades.

Sala das Sessões,
de Si.

de junho de 1989. _ José Luiz

Art. 5Q Revogam-se as dlSposlço6s em contrárlo.

Justlflcaçlo

Os agentes financeiros vinculados ao Slstema Flnan
ceiro da Habitação vêm slstematlcamente. recusando-se
a aceitar a sub-rOQação de contratos 1mobl1lárlos, o
Que tem causado enormes transtornos aos mutuárlos.

Na verdade. não há qualquer prejufzo ao SFH na
aceltaç~o da sub-rogaç~o. poIs contInuam em vigor to
dos os mecan1 snns Q~e O protegem. c~na o CES
(Coeflclente de EQulparacào SalarIal) e o FCVS (Fundo
de Compensação de varlação Salarial), Que ~e destinam
11 cobrIr eventua'ls saldos devedores dos mutuários.

P01S bem, com a lmposslbi11dade de sub-rogaçao dos
contratos lmob1l1árlos. mllhares de mutuárlos transfe
rem o Imóvel para tercelros, sem qualquer formalldade
legal. permanecendo o carnê de pagamento em nome do
pr1me1ro propr1etár10.

Tal prática. Irrecusavelmente. é prejud1clal ao
SFH. pols o agente flnancelro não recebe a taxa de
transferênc1a. Por outro lado. o mutuárl0 não pode ad
qulrir outro 1móvel. eIs que seu nOme contlnua fIgu
rando no contrato em v1gor e o sub-rogado não dispõe
de documentos Que. lncluslve. habl11tem herdeiros no
caso de falecimento.

Toaas essas razões aconselham a que a SUb-rogaçãõ
de contratos lmobl1lárlos, vlnculados ao 5FH. seja le
galmente autorizada, medida alvitrada nesta
proposição.

,ROJETO DE LEJ Ng 2.964. DE 1858

(Do Sr. Alexandre Puzyna)

Dispensa a exlglncla de reflnancla~ento
para a venda de ImOvels financiados pela
Slste.a Financeiro de Habltaçlo.

(Anexe-se ao Projeto de Lei na 1.569,
de 1989.)

O Congreso Naclona1 decreta:

Art. la ~ dlspensada a exlgêncla de reflnanclall'ento
para a venda de 1móveis f1~anc1ados pelo Sistema Fl
nancelro de HabItação.

S la Será feIta sem a Intervenlêncla do Slstema F1
nancelro de Habltação a transferênçla de encargos e
Obrlgações assumidos na anterIor aquisição do imóvel.
podendo o mutuárIo Quitá-los antecipadamente. pelo va
lor do dIa.

S 2g As prestações restantes'podem ser pagas pelo
valor do mês em Que o mutuário anteclpar as outras
prestações ou qultar plenamente suas obrigações.

Art. 20 Esta lel entra em vigor na data de'sua
publ1caçl!io.

Art. 3a Revooam-se as disposlções em contrário.
Saia das Sessões, 27 de junho de 1989.

tado S~éllo Dias.
Uepu-
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PROJETO DE LEI NQ 3.127, DE 1989

(00 Sr. Vlctor Faccioni)

Dispõe sobre a transferência de finan
ciamento habitacional vinculado ao Sistema
Financeiro de Habltacao.

(Anexe-se ao Projeto de Lel ng

1.569/89.)

o Congresso Naclonal decreta:

Art. 1~ Ao adQulrente de lmóvel r~sldenclal já
financiado pelo Sistema Ftnancelro de ~abltação, são
garantidas as condições contratuals orlglnols, em caso
de transferência do financiamento.

Art. 2 g Esta lei entra em vigor na data de sua
pUblicação.

Art. 3Q Revogam~se as disposições em contrárlo.

Just \f Icaçlo

O objetivo do'projeto Que ora apresentamos à apre
clação desta Casa é corrigir antlga distorção pratlca
da pelo Sistema Financeiro de Habltação_ Trata-se das
alterações contratuais que se verificam em caso de
transferêncla do financiamento, Que resultam leonlnas
para·os novos adquirentes. dificultando sobremaneira
as operações de compra e venda de Imóveis no âmbito do
slstema.

Nossa proposta é Que sejam garantidas ao mutuárl0
que assuma um financiamento já existente as mesmas
condições or1glnalmente contratadas, especialmente no
que dlz respe1to ao saldo devedor.

Estamos certos que o grande alcance da medida pro
posta para facllltar o acesso do candidato à compra de
Imóvel já financiado Irá sensibilizar nossos Ilustres
pares congressIstas.

Sala das Sessões, Ig de agosto de 1989. _ Depu
tado Victor Faccioni.
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COMISSÃO DE FINANÇAS

Of. n9 250/89 •. Brasília, 24 de agosto de 1989.

Senhor Presidente,

Dirijo-lW:.? r.' v. F'l:~ pare ~;~·.!i~:-'... :

necessárias Dl' sE:ntidc.· ó:' aue, (,.:;' n I,:,mli ~.;,.,

'-j dêncL'

Projeto de Lei n9 1.569, de 1989, de autoria do Deputado Rosário

Congro Neto, que "Dispõe sobre a transferência de imóveis vincula

dos ao Sistema Financeiro de Habitação" e o projeto de Lei nl?

21303, de 1989, de autoria dó Deputado Luiz Inácio Lula da Silva,

que "Dispõe sobre a transferência de imóveis financiados pelo Sis

tema Financeiro de Habitação,.e dá outras providências", por se

tratarem de matéria de sua competência.

Na oportunidade, reitero a V. Exa. as

de elevado apreço e distinta consideraçâo.

Exmo. ~r.

Deputado PAES DE ANDRADE

DD. Presidente da Cãmara dos Deputados

PROJETO DE LEI
N9 1.154, DE 1988

expressoes

. (Do Sr. Paulo Paim}·" ..1..56Q
. ! r)/hvxa.1o a-o di rt_O /N;@/eP~

DLspoe sobre os debitas decorrentes de contratos de financia-

mento de moradia própria, no âmbito do Sistema Financeiro de
Habitação.

(As COMISSOES DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, DE DESENVOLVIMENTO

URBANO E DE ECONOMIA. INDÚSTRJA E COMtRCIO)

o Congresso Nacional Decreta:

Art. 19 - Os débitos decorrentes de cQntratos de aquisição de moradaia

própia celebrados no âmbito do.Sistema financeira de Habita
ção, existentes na data de publicação desta lei, poderão ser
regularizados mediante incorporação ao respec~ivo saldo dev~

dor, desde que o adquirente o requeira ao agente financeiro.
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Paráorafo Onico - D disposto no caput desde artigo se estende aos ad
quirentes que estão em juizo independentemente da sua cond~

ção de réu ou autor.

Art. 2~ - Os adquirentes que possuirem mais de ~~ imóvel residencial

não serão beneficiados pelo disnosta nesta lei.
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Art. }R - Os agentes financeiros terão prazo de 90 (noventa)
tados ~a data de apresentáção do requerimento dos
tes, para formalizarem a, incorporações em atraso
no artigo primeiro.

dias, CO~

adquircn
previstas

Art. 42 - Os saldos devedores residuais decorrentes das incorporações;
t.~·,.~.i~~_obedeccrãoàs normas vigentes Que lhe, sio pr6prlas.

Att.,52 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo máximo de
60(sessenta) dias;

Art. 62 - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 72 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIfICATIVA

I - Em setembro de 1984 foi aprovado o Decreto-Lei 2164,
estabelecendo disposições a respeito do Sistema Financeiro de Habita
ção.

Aquela norma, entre outas disposjçGes ,
um incentivo finanl:eiro para os adquirentes de casa p::-óprJa

do SFH e facultou a. incorporação dos débitos vencidos.

estabeleceu
no ôrnbito

Sua exposição de motivos - que se encontra em anexo,

lnte~rando a presellte - declina e revela de modo pormenorizado as ra

zões que levaram a5 autoridades públicas a tratar de sua edição.

Segundo se depreende da mesma, naquela ocasião os

agentes financeiros do Banco Nacional da haoitação experimentaram um ín

dice de inadimplência sem precendentes. Isso porque o reajustamento das
prestações seguia à evolução das Unidades Padrão_de Capital, ao passo
que o reajuste dos sal-arios encontrava as limitaçôcs instituídas relo
Decreto-Lei 'n 2 2.065/83. Desse modo, o comprometimer.to da renda dos mu
tuários para com as prestações devidas, sofreu desequilíbrio acentua
do. O atendimento daquela obrigação passou a consumir fatia cada vez
maior do orçamento dom~sticos. Via de consequ~ncia, os mutuãrios finan
ciados foram aos poucos deixando de pagar as aludidas prestações. t fá
cil lembrar que a inadimplência decorrente dessa impossibilidade plát~

ca de pagamento, acabou por colocar o SFH corno um todo, às portns (In in
viabilidade,

11 - Tais forum os fatores determinante, d3 edição do De
ereto-Lei nllJ 2.164.'84.
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Tratando de reduzir os n1veis de impontualidade, a
norma facultava - em seu art. 32 - todos os mutuári~5. a incor~oraç50

dos débitos vencldos ao saldo devedor, a partir de um simplE)s requer i

menta.

A redáção do mencionado dispositivo era vasada ~os

seguintes termos!

"Art. 32 Os débitos decorrentes de contratos de aquisição
de moradia própria celebrados no âmbito do 5FH, existentes na data da
publicação desse decreto-lei, poderão ser regularizados mediante lnco~

poração ao respectivo saldo devedor, desde que o adquirente o requeira

ao agente financeiro.

Parágrafo único. Os .Agentes Financeiros terão prazo de
até 90(noventa) dias, contados da data de apresentação do requerimen
to dos adqui rentes, pa'ra formal izarem as incor~rações em atraso pre
vistas neste artigo~"

Desejando Insentivar a realização das incorporações pe
las quais os débitos vencidos transferir-se-iam.das contas de Creditas
em liquidação para a conta de Realizável, o Decreto-Lei nº 2.164/84 o
ferecia aos que aderissem a nova proposta, um incentivo financeiro que
ficou popularmente conhecido pelo nome de "bônus" que. em última ~nãli

se, consistia em desconto incidente sobre o valor nominal das presta
ções pelo prazo de 1(um) ano.

Os efeitos da medida, logo se fizeram sentir. Foi expre~

sivo o número de mutuários que incorporou os débítos em atraso, chega~

do mesmo a alterar a própria contabilidade dos agentes e restabelecen
do a perspectiva de pacificação, no âmbito do 5FH.

Setembro de 1989

111 - Não obstante, em apenas quatro ano tais
vas acabaram frustradas, porquanto o processo inflacionário
ganização geral da economia acabaram por prejudicar a idéia
aI daquela norma

perspectl

e a desor
substanci-

o~ bem evident~ chegando a ser público e notório ,
fato de Que as prestações da casa própria encontram-se atreladas a va
riação da UPC, que acompanha a renumeração das Cadernetas de Poupança,
enquanto os salários vêm sendo caracterizados pelas perdas reais.

Conseguintemente, desenhou-se de novo O quadro ~á

inadimplência generalizada, cujos níveis já ultrapassaram aqueles afe
ridos em 1984.

Acresce salientar •. ainda um componente agravador.

Ocorre que em 1984, na hipótese demora, os valores ou a
prestação vencida era paga com o acréscimo de jurQs simples fixados em

3% ao mês, ou fração, de acordo com a cláusula-padrão inserida em to
dos os contratos pelo próprio BNH.

Hoje, todavia, a partir de orientação emanada do
Central, a prestaç~o não paga pontualmente deve se~ atualizada
mesmos índic.es, de renu~eração da Caderneta de Poupança.

Banco
pelos
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Ora, como os saláriü~ não se encontram sujeitos.:lo mes
mo crit~rio de reajuste, parece bem evidenciada uma circunstnllcln Que

vem tornando verdadeiramente dI "11l5t ica: o mutll!Írln flllI', !,D!' rplalql.lcr
razão, chega a atrasar uma prc5laç50, dificilmenle cor.segue colocar-se
novamente em dia.

IV - A manutenção de tal panorama não inteJ:cssEl a nenhu
ma das partes envolvidas no Sistema Financeiro de Habitação.

o mutuanio~ - que é a própria razão de ser o SrH
passa a 'viver em regime de ang~stia. A possibilidade de - por algum mo
Uva independente de sua vontade - não lograr a quitaç1:io pontual de
sua ~re~tação, vive a sua volta como verdadeira ameaça.

Aos agentes financeiros não interessa exibir uma
carteira: crescente de Créditos em Liquidação, ou uma interminável re
lação de execuções hipotecárias. Ademais, mesmo em tais procedimentos
lerdos e onerosos - advêm prejulzos. Isso porque em ra150 da falta de
arreamatentes, é o próprio agellte quem acaba a~Judjcando o imóvel Que
vai integrar-se em seu imobilizado. Aos bancos, sempre interes,sou o p~

gamenlo pontual
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Finalmente, a própria imagem do Sistema Financeiro
de Habitaç&o resulta altamente desgastada perseguida pela crescente pe~

da de credibilidade que vem demarcando toda a "atIvidade emanada da ad
mInistração pública.

- E conveniente esclarecer e destacar, ainda que O

~~xto lagal que segue, em nada se confunde com pedido de anistia. Não
~e.tratà de perdão de divida ou liberação graciosa de compromissos assu

Gll.tdos.

o que se pretende, lao somente, e oferecer aos cer.

C@ de 5.00p.OOO de muiu5rios uma oportunidade de pôr-se em dia, regula

Elzando situações que - por mais que se oculte - existem e reclamam so
luções.

t:\ solução semelhante aquela encontrada em 1984, c'!.r;
5!ste em reunir o débito vencido e, mediante sua incorporação ~o saldo
devedor, torná-lo novamente vincendo, mantida a responsabilidade do ad

quirente.

Move-DOS um prop6sito e uma esperança muito bem de
finida; as vésper~s de um novo dia que se apresenta palno de promessas,

Cremos que - oferecida essa oportu~idade aos mutu.rios - teremos dado

mais um passo expressivo e importante, no rumo da pacificação do Siste
ma Financeiro de Habitação.

Este projeto de lei foi elabo~ado com a colabor~ção

do Dr. José Henrique de Freitas Vale e Silva, especialista em direIto
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Imobiliário e que é Diretor do Departamento de Direito Imobiliário

Instituto dos Advogados do Brasil,

do

Sala das Sessões, 17 de novembro de 1988

LF:GJSLAÇAO CITADA, ANEXADA PELA COORDENAÇAO
DAS COMISSOES PERMANENTES

o P r e s i d e n te d a R e p LI b I i C a. no

uso de suas a~ribu~~õe~ e tenóo em v~s~a o disposto no art. SS,

ite~ lI, ãa COnGti~uiçdÚ,

Institui incentive financeiro parQ os a~
qu1rente5 de moradia própria através do
Sistema Financeiro d4 Hab1tação, a equi
valéncia sálarlal como cr1tério de re~
j us ~alOento das pres~a.çõcs: e dá. outras pr2
vidência;..

~ 29 Nã.o poder.ão -ser oojeto de inUJrpOL"doç;:;.O, ..-'d,_'

oS'efeitos deste Decreto-1e~~ os encargos em atrdSQ reldttvc~

prestações que se vencerem a'part~r ria.data da sua pUb11C~çâou

prev1.st::éL5 nest:c art:. ........"

§ 19 o~ bÕnu. serão utilizados pelo adquirente nos

prAzos neles- flxlsdos, para abatimento da valor das prestações

que corresponderem e ate 30 (trinta) 41a5 após os venc1mento5 I

,d.5 mesmas, constituindo. 0& respectivos valores, crêdito do

A12cnte F1nance1ro junto ao BNH.

Art. 49 Os saldes devedores residuais existentes

ao término dos contretos para aquisição óc moradia própria s~

rão resg3tados pelo BNa da seguinte forma:

§ 29 Os adquiren~es com encargos em atrASO SOmence

farão jus AOS pô~us qu~ 6e vence~em a partir dü data de ~p4e.en

tação do,zequeLioento a que 5e refere o artigo seguinte~

~ 39 Os bÕnuâ ~er~o ce6gatados pelo ENH. PO prazo

máXimo de S (cinco) ano~, em ?arcela~ mensa~s e remunerados

aos mesmos jU!O~ estlpuldcos n05 contratoS a que se vincularem 6

li~~ados a 7\ (se~e por cento) aO ano e acrescido~ de cor~eção

mc:anetár'ia trimêscr.a1
6

cie acordo com. ,a variação Q.a .Un!da.de-P~

drão de Capital do referidO BanCO (UPC)~

Art. 39 Os débl~os óecorrentes de contr!tQS de

aqu1sição de moradla prõpri~ celebrados no ãmbito ~ ~FH~ exi~

~entes na data da publ~~çao deste Decreto-lei~ poderao &er r~

qulc.rizados Ined1ant.e 1-ncorporaçao 4~ respectivo saldo devedol:'"

~ràe ~ue l) adquj.rente o raqueira .ao Agente Financeiro •

~ 19 Os Àgente6 F~n~~ce~cos ~cr~o praZD de ate 90

(noventa) dia:.i. contaão:;. da oaca de apresentação do reqner.1D1ent0

dos Adgu~rcntes# para Íorma~~zare~ as 1ncorpordçOc~ en, atras0

'9 39 Os adquirentes desempregadas ou em estad':l d~

invaliQe~ temporáriA poderão iguaLmente valer-se d~ faculdaqu

~revist3 ~o,~ deste~rti90, fazendo jus ao íncen~vo previ=

~ono.art190 lÇ. na forma ~li estabelecida.

f~nn~~ ~9 Para 05 óaq~rentes com contratos

9 29 PAra os adqu~rentes com contratos íiPmado$ até

31 de de:emb40 sie .~9BO. o i.ncent.vo corxesponderã, "em média, a

1.0\ !óe.z: por cento), desde que não tenham si.do benefi.c1.ad~s com

~eaJu5te5 parci6iõ óe suas prestações equiva~entes a ao\ (oite~

~a·por cento) da variação do salário-mlnimo, corrcspondendo

ao.. ówa.a.is CASOS, em. rnê.dJ.,a, ,A Sl (cinco por cento) ~

àos. a part.~r oe .li' ~~ Ja.neJ..ro oc 1981 e a1:ê a data cia p~,l~-cação

deste DpcreLo-lei. o ~ncenL~V0 d que se refere o~ deS~é 4E

tJ.go co:-respondera., em n1éd.lCl., c:.. 2~'i (v~nte e Cl.nco por centQ do

v.lpr d~s prestaç~~6 aes6~ que n~o tenham sido bcneiic~aou~

com reajustes parc~a15 oe SU3~ prestações equivalentes a 80~

(oi~enea per cento) da var~açâo do salário mínimo, corresponde~

do. nos óemal.s caso~, em média, a. 15\ (qul.nze por cc;ntol.

l> E C R I: '1' ,,:

Art.. ~9 O Banco Nacional da liabi.tafiã.o (BN8)

ccnceóeré aq5 aâq~re~tes àe D~rad~a própria a~ravêG do 5is~ema

P.1nAllcelro l13.a li~ltayão lSFa), que estiverem em dia. com swu;. ~

.bú9.çõe.s con~at::.ua:l..s. um i.nccnt1vo fl.n.aneei.ro proporci.onal aos

VAlores das prestações aensa~s que se vencerem ~ forem efet:l..v~

..n~e pa;as no~periodo ae 19 rie outubro de 1984 a 30 de sete~

obro ",,, 19b;.

§ 3Q Os aàguirentes de moradia prõpr~a coro cOntratos

11raados na vigencia ileste Decreto-lei farão jus aos bônus que

...tiver.. -em vigor a pa.rt:..1r d.o JlIê5 seguinte .ao da assinatura do

contrilto e relativos llO incentivo de 15\ (quinze por cento) ~ em

..aia, do galor õas prestaç~s.

§ 49 O adquirente que estiver em 1nadimpléncia fará

jus AO incentivo previsto neste artigo em relação às prestações

.w1ncendas, • partir da data de 3presentação~ozequerimento de

.r~l~r~z.çio dos ceU5 débitos, observado o diSpOsto DO ~ 39.

1 - os reslduos óos salóas devedores decorrentes de co,!!

tratos firmados ate a ~ta àa publicação neste O~

ereto-lei serÃo rcsqatados aos Agen~es Financeiros

em prestações ~cnsals. com juros calculados i·taxa

~ontratual c prazo ãe'até 4 (quatro) anos; e

~l - o5,realduo5 dos saldos devedores decorrentes de co~

tratos firmados a partir da data da publicação de~

~e Decreto-le! aerio re6gat~do& a05 Agentes Fina~

.:eirol de umA sÓ vez••o término do prazo contr.s

tual.
Art• .29 O incentivo de gue tra.ta ~ artigo anterior ~

ri documentado por um bônus que conterÁ os 6egUlntes Lcquis~toG

mnirr.os:

1 - nome do beneficiário;

Xl - 1dent1f~cação do contxa~O:

tIl - ~. de refeténc~4 â4 prestoçÃo;

XV - valor do 1.nceoJ:,l-vc: ..;.:

V - pr&zo de vallddae ce u~ilizaçãD.

Art8 59 O poder Ex.cut1vo. par. atender i~ de.p~

.as docorrentes da ~p11caçÃo deste Decreeo-~ei, L~rá cons1gnar,

Das ?roposta.,d2 Orçam~nto da Unifto relativa. ~O& exerc!c10& de

~98S a ~994, 4otação Anual de Cr$ 200.DOO~OOO.ODO.OO (duz~nto~

~11hõe. de cruzeiros), em valorea constanee5 de julho de 19U~,

.tualizado5 monetari~ente com base na variação estimada tio u~

"'..Dl ncno.1,n.l.: d., O::r..1gA0~o Rell..lusc;' ...o:o:l tlo -Teso~..,.o N:lclnn.:.l ~O~r:l}.
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nr- ...a~...a"ll'o ds dotação orçaaentiri. que ·exceder is res

.~ablll.Aod a qu•.•• refoare O parágrafo se<IUodo

do Art1go terior.

I 19 Aa contribuições previstas neste artlqo. r~

laU.va. 1 Caixa t.:onõalca Federal lo:Fl. lIerio por ela ret1das e

1ewa4.a a credito d•••us Tundo. própr10s~ _ant1dos par. cobe~
...... doa eac:&Z'90_ d..c:orr.nt.ea da aplicaçio de.te Decret.o-le1.

S 69 A Altera'TdV do'1 cat.egoria p.ro!i:J!.iuu..l'Il ou <I

Inudanç. de local d. trAbalh·;) acarretará a adaptação dO"S crlt.,!

rios d. reajuste das prestaçõe~ ~revlstos no contI"ato ã nova s!

tu~ção de ndqutrente, que será prév14 e obriqatoriamen~e por e~

t.. c:oRlunlcud... ao Agente F1nbtlc«"1 co .

Art. ·~o o 'Cr.ité:rl0 ·de obtenção dos Indíee& de aume.!!.

"1:.0 das prestAções :prl!:v1.sto 'J\O llrtlgo .anterior aplica-se, _t..aJn

bia, Mediante a celebração d. Termo ~t1vo, aos contratos ~1~

.-doa ati a data da publicação deste Decreto-lei. mdQtlda, a

~it'irJ.o da adquirente, .a periodicidade. de .:.reajustUleDto das

preataÇÕe. estahclec1aa em .eu contrato.

I 39 Sempre que d~ lei, do Acardo ou convençio C2

letivos de trAbalho ou da Sl~nte.nç. normat:.1v. Dio re3ul~. peL

~=ent.u.l ün1c'o de IIUl1Ienl:o do.... l;;rloa paz_ ww.a Jfle~RI.A cat...gorl.

pro1iasional. caberi ao BNH tstabeleçer o cr~têr1o-d~ re.jusl~

~nto d.s plest_iGeS aplicável .0 ca.o, respeitaàos os )1mdtes

auper10r e lnferi~ do. ze.pect1vo5 x.ajustes.

I 49 o••óqulx.nt4. ~. morad1a própria qu~ não

pelt.nce~am a c.t~90r~ pLof~.51onAl esp~clfic., J~ co~ ~~

ela.sifie_doe ramo autônomos, ~ofi5siona1. l1bera15 e co~.s1~

!listas. C01II contrato. f1rmados .. parUr-d•.19 de jAne1ro de

1915. terio su••. pre5tAçõ.S reaJustad•• na .e.~ pXOPOC y40 da

var1.çio ~o .81ftr~o-~~, respeitAdo o limite previsto no §

10 deate artigo.

§ 19 A llpl1caç.iio do disposto 110 c"put deste ACt1
090 "e~nde~i ele ~a?Ueriltle.nto do adau11:'4tDt8. em até 60 (IilC$SeIJW

cU.as ante. do MS do prlmelro r •• juste.A a.r realiZoAdo na. co.!!.
!oraldads do dispo.to 1I0·....UgO ant.rlor.

§ SQ '("OB adgul1·f!nte-~ de morad1.a. própria aposent!

dos, penslont.s:t~s cu servidol'c!; pÚblicos inativos e dtlvos ll4iio

.U~l!it.D~ AC. regime da Consol1d.a,;,ão da. Lei. do T.c<'l..bnUlo (CLT)

tRrio &5 .u~& pre&taçôcs reajustadAS com b~&e nos crlterlos e~

~abel.cldos ne.te .rt190~ a partir de 19 d. jane1rD de 1985.

§ 79 .N~o comunicada ao Agente rin~ncelro a alter!

çio dI' C.t~9ol"ia pl"oli55fonal nu a mud.ança do seu h.:-.1l de ui!

balho, em .té .30 (t.rInta) dia~ nli)o;; o evento, o nrlquJ rr.nt~ IIU

jeit.er-$c-" à obclgi1çd.? de ;["("1",( II diferença rc~ultafJtr da v!!.

.riat;io não consider.ada em- %~l~,;;io ao critério de reajl-lst:.e que

deveria 1:.r .sido efetivament(!. ll}'licado, corrigid:\ rnonetl!l.r1.~c!!

tA ÇQIIl ,boa.e ~a. vDriaçio da UJ'C (} .acre5cid~ de juros de mora pa~

't.u..clos con1.ca.t.u..&lJuent.e.

§ lo ~ão seri con~ldcrada, para efeito de rcaju~

U .d•• pres.tAçõe5, ao parcela do p(·rcentual .do aUDIen~o salarial

dA categori. proflls1o"a.l qu~ eJletolter. e .. " (aet4t) pontolilo Pfl:!.
centuals. i vartaçio da UPC ~ igual perlodc.

S 29 O re.juste d. prestaçio ocorrerá no .é. .su~

·..qa.nte a aAta d. v1gcncia do aumento .alar1al.decorcente de

1.1, .cardo ou convençio cole~vD5 de trabalho ou sentença no!

aatlva da categor1a profi.sional do adquirente de ~o!adl. pr§

px1a ou, nos casos de .posentados, de pensionistAs ~ de servld2.

re. público. ativos e in&tivos, fiO ~ês subseqaente i d~~ da

çorreçio nomInal d~ seus proventos, pen.õ.a e venc~ento. ou a~

lirlos1 re.pec~1~~nt.~

J.rt .. -'9Q Os; eontr.atos lJara aquisição <de moradia

própria, ..tr.vé. d4 SFJJ, ..e&tllbelf~ceri.o que, .. partir do ano de

~9a5, o Yeaju~~e da~ prcstaçõe~ nr.les previsto corr~5ponde~ã ao

.e~o percentual e periodicld4d~ do aumento de .~lirl0 da e~t~

goria 'Profissional .. .que pertenee.r o .IIdqu1.rente. w_

Jut. eQ Alem dou 1t"(IJISOa d. que tratam o IJlth;o

anterior _ D Jlará9rafo lõcqundc, du l\rt. 69. iII CEF destinar:ã AOS

.eu. Tendo. próprlt:H;, roalltidol~ l'i:1rA cobertura dos encargos d!:.

ço~rent.e. Aa .p~1C.ção d~J'!Ite I)er::lf~to-lel, p,arocla corresponde~

.•'"te _e 30\ (trinta -po~ cento. do ..ms .lucro .anual..

do

pe.~oaa flalca. ou 12

flnanciamsnto • ~utu~

1 - arraeaa.çõe••ensaia do Segur~ de Crédito do "~qul

raate. ·da ApÓlic. de SegurO H1bltacion.l. r.lat1vaa

oOPS c:o"tratos flnados até 31 de janeiro de 1984.

aaclu1do. os c ...os de cont",at)s de edqu1rent.a de
'~~p .

~a41. própria parA os qu#i. exlst•.eob.rtur..

aeguro a. crédito.

contrlbuiç~s dos v~ndedore••

rl.Ucaa. a. 'laóve1a'obj.to d.

rio 11na1.

~ .' i

~'l

:., ~- ; ~ ...

~. $9 oa-_cu9D" ·fiDancei=a .decorrent.es ..da ~

pl1"'io do dhposto no arUgo 49" .o:rio-.ato:"dl.do. Pelo BNH atr~

... 00. rundos .spêclficos por ele ad4lni.tr.ão. e constlt.uldo~

..~ outros. co-·~.c~.~s proveniente.:

Art. 79 Cabed i Cal.. r;eonõ,,1c. Federal la:FI adm:o

.1.18~rar 41ret...nte os seguintes reeurs~s do Fundo de AS&1!

hoci. JllIbiUl:1onal CnH:IlABl. cr1a<10 pelo poder El<ecuUvo. r~.!.

~ • p.r~lr da dAta da publicAçio deste l~c~eto·lel e refere~

... aoe f1a&Dc1....tos concedidos ateAvés de .u.ocartei~. de H~

bltaÇiol

~ _ de ~trjbulçiodos adguirente. de D"Ior,adia própria,

"q'" ••nha•• celebrar eont.r.to5." -partir..dA dat.a da

publ1~ç.o deste Decrtto-le!, limftada a 3' (três
1>0'" cento) do valor da pJ:llatAç40 _nsal • pAg'L jU!!

~tec:...l.a:

~~ •• contribuição ~~••~.1 doa ~g.ntes F~n.nQeir.o$

do SFIl...1.1alt.adA a 0 ..,025 (vJ.nte lIf) cinco milésimos

por cento) ~nctdente5 sobre o sa1do das 1inanc1~

..Dtos 1.cbl11ár1os conceai4os .& adquirentes d~ ~~

radle p~da. ex1.tcnte iIo ült:1Ão dia do "tr1ae.!,-, .•

I 39 A. contr1bulções pr.vlst •• no. lnclso. 1 e 11

...~ Arelqo co~r••ponderão, a~i 1986, aos percentuais nalcs

..nciDl>&dos. podando•• psrt1r d. 1"'. aer sju..tados. a cad. 2
CdDia) ano•• pelél.NH, com ba.e na. reaponEab11idada& pote~

elal. do. Fu040a _wpecJf1coa porl.l••dmlnlstra.do., re5peitAdos

.. ~~lte. ".l.aa eatabelecJdoa:nos cltatos Incisos.

I 29 O aMH Eecolht%Ã • CEF. ~nualment•• a parcela

6»a ..ecul'so. Eefex:J.doa ao J.ncJ.ao .xIX d~st.t artigo. 'proporc1.onal

aD ..160 Co. financl..antos h~ltaclooals por ela concedldo5 ~

u~.i. d. a\lA Carteira d. Habluçio, ••eluldo. o. eontraudoslO

.~ d. Con.,io _tirLa do BNH... relaçio .0 aaldo do. f,!,.
_l_toa.s. ..... _..piei... releU'I'o. ao SFH.

i 10 Mo. exareielos flnancelro. a que aluda e.te

azUlO. poderio aer deaLaeadoa do FW1do. de Inveati_nto Social

CFUISOCIA1J. da coafor.idade coa dlr.trlz.s do Preddent.e da

"pÚblica, re~u.r.o. C:OZ'J:'••pondcDtAa .. 3D' f.trlD~. paz: centa) d.a

dotaçio DaDciaa.ad." parA AtmuJer is àeSpe5,a• .decorzentes da apl!:

caçio cSaat.e o.c.rct.o-l.i. relati.Y..z:nente aos ..dq~irent&s de mor..!

ti. própria auavi.. ·do 5TH COlO renda de ..té.3 Itr".1 salãrio.

.wu-.

i 2~ ~Os recurao5 alocado. a. forma deste artigo se

zio aant1doa ea conta especial 110 BNH. 'sendo seu ••ldo c::orr.1qid~
.aAetari...nte. co. b••e na v.~i••ão ,da UPC•• capitaliz.do ~r!

_tralaante .. tA.... .da juro. de " la.ia por ""ntol ao AnO. pAra
ataAdar ia reapoA&abilidada. decorr.ntes do 1ncentivo r.feridonD

.rt1so 19.
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Art. 3! O artigo I? do Decreto-lei n? 2.014. de 21 de feverei:ro de
1983, passa a vigorar com a seguinte redação:

-Art. I? O valor cambial das Obrigações Reajustâveis do
Tesouro Nacional - ORTN. com clausula de opção qe resgate
pela correção cambial. que exceder a variaçãO da cofreção mo·
netária do titulo, a partir do valor cambial em 17 de fevereiro de
1983. fica süjeito ao desconto do Imposto de Renda pela fonte
pagadora. exigível, no seu resgate, mediante a aplicaçãO da
alíquota de Quarenta e cinco por cento...

Art. 4~ A partir de l~ de-janeiro de 1984. aplicar·se·li a tabela de
que trata a letra b do artigo 1~ do Decreto-lei n? 2.028, de 9 de junho de
1983, sobre os rendimentos de que trata o artigo 2? do Decreto·lei n?
2.030. de 9 de junho de 1983, quando a sociedade civil for controlada.
direta ou indiretamente:

I - por pessoas físicas Que sejam dire~ores, administrado·
res ou controladores da pessoa juridica que pagar ou credi~ar os
rendimentos; ou

11 - pejo conjuge. ou parente de priEnciro grau, das peso
1101111 físicas referidas nO item llnterior•

Art. ll~ Os juros percebidos por peSsOll6 físicas ou juridicas pro·
duzidos por Obrigações Reajus~áveisdo Tesouro Nllcional e outros titu·
los da divida püblica federal, estadual ou municipal. letras imobiliá·
rias. depósitos a praz.o fil(O em instituic;ão financeira autorizada. com
ou sem emissl!o de .certificado. debêntures, ou debêntures conversíveis
em a.;Ocs, letras de cãmbio de aceite ou coobrigaçllo de instituiç;'lo fi·
nanceira autorizada, cédulas hipotecárias cmitidas ou endossadas por
instituiç40 financeira autorizada, sujehos il correção monetária aos
mesmos indices aprovados para as ObrigaçOes Reajustávei. do Tesouro
Nacional, serão tributados na fonte. no ato do respectivo pagamento ou
crédito. de acordo com a tabela seguinte:

:J.29 7icUI..uspenssdas de registro. averbação .,

arqut....aaent.o • .1\0& Cartõr.1as. d. Registros de .IlDÕvei.. e .de Tít!!

los • Documeneo$# as alterações cODtratuat. decorrente. d. apl!
cação do preaente artigo. que"terio. par. todos os efeitos de
1.1. fàrça ~ e.cr1tura pÜb~c••

~t. '11 Os adquirentes de '!'Oradia própria' COIl COn
~&to. que est~leçaa per1odi61dade de reajuste de pr••t&çõe;
• e.estr~l ou.anual~ .cujo ültLmo reajuste não ultrapasse a de~ea

bro de .use.· poderão, até 30 de noveiob... deste aJlO, de ecord;;;

ee:-'.a..s J.nst1'\lçoes que V1erea a .ar ~pedlda.s "Pelo BH~" exeraer.

opÇ"eD d,; reajuste patt1.ei das preataÇões com·lin.,4. 80'''lotten

te por cento) do salirio-Jiln1.1llO con:lug~dll ou não ·COll. iilldauÇ-;

c10 s1st.... ..se amor~z.çio. 1ncluslve duo efelto retroaUvo .i
data ~oúlt"- .reajuste.

Art. 12 A part1r do inicio de vigincia do crit~

rio d~ equivAlênc1A 5alarial prevLa~o no artigo 99" sempre que
• ipoc. de reajuste da prestaçio. e.tabelec1da ~ contrato, não

;reca1r elO mis ... ubseqQente ao de alteraçÃo .salai,1el da categoria

profissional do 4dquirente, o prLme1ro reBjustamento com base
no critério in.tituido por este Decret~~ei seri efe~u.do pr~

PGZ'c.ton.tl.ente ao nWnero de JDeses tr&!1&COrrtaDl\ & parc.lr do ú!
~t.a r~juste ...ti • dat.. d ... referida ..a.l:teraçàll ..

ParÁgrafo único. O disposto neste artigo ~

plic.-se. tUlhém, ia hipóteses de.Alteraçia de d...tA-b....... -r.
aio da .udanc• .,.: "ategorJ.a prof1...io....1. do adq..lrenbl ou de so-;;
local de trabalho.

.Ar::t-..J.3 O llIUi ba1xari ·..s nODllllJõ .c0'"Ple.menta
.r.s par. (> cumprimento do disposto. neste Decreto-1ei, c.aI>endl:l _

1be, ainda, fi""r (> mês..se inicio. de vigéDcia .cio criterio 'de
;reajuste p=-eV1sto !lO c:aput ~do seu .artigo 99.

Prazo de Emissão Alíquota

§ I! Á opção da pessoa fisica, os juros de Jlue ~rata este artigo po·
derão ser incluídos na declaração como rendimento tributado exclusiva'
mente na fonte.

§ 2~ Quando o beneficiário for pessoa jurídica, o imposlo retido
se:rá conside:rado como antecipação do devido na declaração de rendi·
mentos.

J\i-t.:1.4 Este Decre~ei entrará .... vigor :na

aata 4e sua. publicaCÃo, -revogadas as disposlcôes .... cODtririo.

Bras1U. lDFI .... 19 :de setemhro de :1984;
..1639~ ..Inde....ndêo<:i. e "1169 da· RepÜbUaa. _

.JOll.O FIGUEIREDO
EmsDIOGlJ1véu

Mário D.."id Ândre.zza
Delfim Nett.o .

Inferior a 24 meses
De 24 a 60 meses
Superior a 6D meses

40%
35%
30%

l o.-.

DECRETA:

O PRESIDENTE DA REPURUCA. no uso de SU;lS atribuições r
tendo em vista o artir;o 55. itens I e lI, da ConstituiçãO.

Art. 1~ A partir de 1~ de janeiro de 1984. ficam alteradas as se·
CUintes alíquotas do Imposto de Renda na fonte:

1 - II'S alíquotas estabelecidas nos artigos I! e 2~ do
Dllcreto·lei n? 1.790. de 9 de junho de 1980, para:

a) vinte e três por cento. a de que trata O item 1 do artigo

§ 3~ A tributação prevista neste artigo se aplíca aos juros pagos
ou crl!ditados a partir de I? de janeiro de 1984. .

§ 4? O Conselho·Monetário Nacional poderá modificar em até cin·
qüenta por cento de seus valores os percentuais de tributação na fonte
previstos neste artigo.

Art. 6! As entidades de previdência privada referidas nas letras a
do item I e b do item II do artigo 4? da Lei n! 6.435, de 15 de julho de
1977. estão isentas do Imposto de Renda de que trata o artigo 24 do
Decreto-lei n~ 1.967. de 23 de novembro de 1982.

§ I? A isenção de que trata I'ste artigo não se aplica ao imposto
incidente na fonte sobre dividendos, juros e demais rendimentos dt' ca·
pital recebidos pelas refaric!as ~·ntidlldes.

§ 2! O imposto de que trata o pani~rafo anterior será devido I'X'
clusivamente na fonte, ndo gerando direito li ·r('s~itujçdo,

" § 3i~FicD l·cv(lgado o § 3~' do artil!o 39.dll I,r.i n? 6.-135. dI' lIi dI' ju
lho de 977.

Art. 7:' As alíquotas pr('vist.as no artigo 7:' do n.'creto·ld n:·
1.642, de 7 de dezembro de 1978. (' lIa § 2:' do tlrti~o 1:' do Dl!cr('to-I~'i n:'
1.705, de 23 de outubro de 1979, ficam nlleradas para vint(' por C<'llto.
aplicando·se liaS rendimentos percebidos a partir de I? dI' jnneiro d.,
1984.

§ l~ A falta ou insuficiêncin <1<' f('colhimento <l(' Imposto d., lI<'n·
da na fonte e da an~ecipnçdo refcri<la no art. ]? do Dccrr.to·lei n:· l.i05.
de 23 de outubro de 1979. sujeitará o infrn~or à multa de mora d,· vin"·
por cento ou it multa de lançamento ex offido. acrescida. em (jualqt\C'r
dos casos. de juros de mora.

i; 2? .A mtilt~ de more será redu,,-id~ ~J dez pl)ti' eerr'At'0 ~o Ç) pS:Il~8
mento do imposto for efetuado dentro do exercicio em que lor devido.

A/wr,. D 11'~;3Cln,M) dn 1m,,,,:;,,, d,· J' ..n·
d•. cli~p"II..· :lob,.· O TC'DJU:JIDm.·nUI dos alu'
~Uil. rt"$;dcncí.". liobrc li' prt'stllf'/'IC'S ti,,!
enJprratimo. do SisL"mD ]o"mlulct.·I'n d,., 11ft·
lJil.çJtu••obr,' oi ruvi,'Q do vnJor doJ ."lri·
rjes. "dJi OUUltli I"nvirll~nci",\

N! 2.06r.. DI:: 26 DI:: OUTUBHO DE 1963

bl vinte e três por cento, a de que trata o artigo 2~;

11 - a aliquota estahelecida no artigo'l? do Decre~o-lei n?
2.027. de 9 de junho de 198a, para oito por cento;

UI - ã alíl';luota cstabrlecida no artigo 2? do Decreto-lei n~'

2.030, de 9 de ~unho de 1983, para scis por cento.

Art. 2? O Imposto de Renda na Fonte previsto no artigo I? do
Decreto-lei f)! 2.027, de 9 de junho de 1983. quando incident.e sobre ren
dimentos auferidos-por pessoas físicas será considerado antecipação do
devido na declaraci1o, assegurada ao contribuinte a opção pela tributa·
ção exclusiva n8 fonti3.

~
i:ill' ,. DECRETO-LEI

~.'fi'11~
.-.:~
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§ :!:. O dlSposlo n"'l,' ai ligo n;lo '.l! aplica no caso de rl!Cl'llilOenlo
u,' Incruti ou dividendo, d''''orrentl's de investimentos em ,;ollgada OIJ
cuntrolaria avalia'H) pejo VIi/OI' de patr irllÍlnio liquiuo.

Art. 19. A p,"Lir do l"·rioc!o·b,,, r correspondente ao exercicio fi·
nanceiro de 1985. li correção lI1onetóri~ do custo dos imóveis em esto·
que, prevista na artigo 27:item 111, e § 2~. do Dl!creto·lci n? 1.598. de 26
de dezembro de 1977. passa a ser obril~alória.

PlIriÍJ.:rafo único. Fica rc!vol-~íl(fCJ (l artil':O 2:-, C parÔ(~rar/JS, du
Decreto· lei n~ 1.6,111, de 111 de del.clll!Jro de 1918.

ArL. 20. São procedidas as ~cguintes alteraçOes no Decreto·lei n~

1.598, de 26 dc de2embro de 1977:

I - fica acrescantadc) o seguinte item.ao ar'tigo 19:

MIV - a parte das variações monetárias ativas lart. 18l que
exceder as variações monetárias passivas (arL. 18, parácralo
únicol.·

11 - Fica anesC\mtado o ~.el:uinte item DO artiWI 60:

..Vil -- realiza com pl:SSOll ligada qualquer oulro Il(:gôcio
em condições de favorecimento. assim entenuida~ sondiçóes
mais vuntajosas para a pessoa ligada do que as que prevaleçam
no mercado ou em que a p'!ssoa juridica contrataria com tercei·
ros.. :

III - I) § 1~ do artigo 60 passa a vigorar eom a spguinte re·
daçàtJ:

Art. 8~ A diferença verificada na determinação dos resultados da Art. JoI. Fica rc'/og'lda a redl1ç~o do imposto de renda devido pel~
pessoa jurídica, por omissão de receitas ou por qualqul't oUlro plOcedi' pessoa física, previsto pelo arl.ir:o 3~ do Decreto·lI,j n~ 151. d<' 10 d,' 1<0.
menl.o que implique reducão no lucro liquido do exercício. será consídp· vereiro de 1967. "legislação-IH,slerinl.
rada automaticamente distribuída aos sócios. acionistas ou titular da Art. Ui. São procedidas as seguinles alterações no Decreto·)ei n:'
empresa individual e, sem prejuízo da incidência do Imposto de Renda .1.967, de 23 de novembro de 1982:
da pessoa juridica, será tributada exclusivamente na fonte à alíquota
de vinte e cinco por cento. I - O caput do artí!,:O 15 passa a vigorar com a scr.uinte

redação:
Art. 9~ A tabela do Imposto de Renda progressivo. incidente so·

bre a renda liquida das pí'ssoas físicas residentes ou domiciliadas no ..Art. 15. As deduções do imposto devido, de acordo com a
declaração, relati;"as a incentivos fiscais e as destinaoas a apli·Brasil, de que tratn o attigo 1~ do Oecreto·lei n~ 1.968, de 23 de novem-

bro de 1982. bem como os valores previstos na legislacão do Imposto dt' caçOes especificas. serão calculadas sobre o vlllor em cru7.eiros:
Renda. serlo corrigidol. para o exercicio financeiro de 198-1. em c('m I - das parcelas rc1aliva:; a antecipações. duodccill1os ou
por cento. qualquer forma de pagamento antecipado, efetuado pela pessoa

Parágrafo únic:o. Fico criada uma alíquota de "(,5st'nta por ('('nto jurldica:
que Incidirá lobre a parcela da rl'n~a liquida anual que eXCt'der de CrS 11 - do imllOSto <1e renda reUdo na fonte sobre rendim"n'
3.c.35.c.OOO,OO. tos computados na determinação da base de cálculo;

Art. 10. Os artigos 2~, 4~, CilllUt. e 11 do Decreto-lei n~ 1.96,1;. d<' IH - do saldo do impo.slo devido. determinado segundo o
23 de novembro de 1982. passam a v.iJ:orar com a segUir:Le redaç~o: valor da ORTN no mês fixado para a apresentaçâo da declara·

-ArL. 2~ Q Imposto de Renda do exercicio"financeiro:reco- Ção de rendimentos ...
Ih ido no ano anterior a lítU.lo cll' retnnção ou antecípaç:ln. ser:i 11 - O § I? do artigo 24 passa a vigorar com a seguinte rt'·
compensado com o. imposto' devido na declaracdo de rendimen· daçAo:
tos, após a aplicação. sobrto a!i ·r"feridas rt'tençõps P anlpcipa· ..§ l~ Os adicionais previstos nos artigos 1~. § 2? do
çOes. de coeficil'nte fixado pelo Ministro da Fa7.l'nd" c pl'11' Decreto.lei n~ 1.704, de 23 de outubro de 1979. e I? do Decreto·
Ministro-Chefe da Secretaria de PJ:.nejamento da I'rp>icli'ncia lei n? 1.885, de 29 de setembro de 1981, serão cobrado~. nos
da Republica. com base nlÍ media (.as variações de valor das exerclcios financeiros de 1984 e 1985. sobre a parcelà do lucro
ObriçllçOes Reajultáveis do Tesourc Nacional 10ltTNl, ocorri· real ou arbitrndo, dcterminndo na !orma dos artigos 2~ ou 9~.
das entre cadl1 um dos meses do· ano anterior e o més de jl1neíro item I, destE' decreto.lei. que exceder a quarenta mil OHTN.H
do exercicio financeiro a que corresponder a declaraçãO de ren- Art. 16. A ali quota do Imposlo de Renda das pessoas iuridicas.
dimontol._· de que tratam o artigo 1~ do Decreto·lei n~ J.704, de 23 de outubro de

..Art. .c~ O Imposto do Renda 11 restituir s8rl1 convortldo 1979, e o item 1 do artigo 24 do Decreto.lei n~ 1.967, de 23 de novembrl'
em númoro de OHTN pelai valor destas no mês de janeiro do de 1982, fica alterada para trinta e cinco por cento.
exercício financeiro correspolldente ...

Plltllgrafo único. A partir do exercício financeiro de 1985. o limil"
..Art. 11. A pessoa física ou jurídica é obrigada a informar d. receita bruta previsto no art. 1~ do Decreto.lei n~ 1.780. de 14 .1 ..

• Secretaria da Receita Federal' os rendimentos que, por si ou abril de 1980, passa a ser de de~ mil OLril:acões Reajustáveis do Tesou
como reprcscnt:lntc de terceiros, pl1gar ou creditar no ano nnte- 1'0 N.acional (ORTNI. calculado tendo como referência o valor da ORTN
rior, bem como o Imposto de Renda que lenha retido. do mes de janeiro do ano.base.

§ 1~ A informaçã"O deve ser 'prestada 'nos pra7.0S fixados el Art. 17. O disposto no artigo 14 do Decreto.lei n~ 1.967, de 23 de
em formulário padronizado .aprovado pela Secretaria da Receita novembro de 1982. aplica,sl' ao impo"to de que tratam o artigo 2~ do
Federal. I)l;creto.lci n~ 2.0:!? de 9 de junho de 1983, e o item J do artis:o 1~ do

§ 2~ Será aplicada multa de valor equivalente no de uma 1>"(·rel".I,,; n:' 2.031. de fi rJp Junho lIe 191:l3.

ORTN para cada grupo dei cinco InformaçOes Inexatas. incom· ,\rL. 18. Os 1"'lIs du alÍvo imuhili'.:Hlo l! os valures registrados em
Pletas ou omitidas. apurad':s nos. formulários entregues em cada . I

., cunln dl~ investillll~nlo. buixados no CUr!:.o do exercício sacia . scr;~o cor-
período determinado. ri~iclos 1\I0n('lari~lllentl! s('~:undo .. vnriaç~o da Obricaç;lo Itr.njustóvcl

§ ll~ Se o formulário padronizado (§ 1~1 for apresentado do Tesouro Nadonal _ ÜllTN, ocorrida entre o mês do último balanco
após o período determinado, será aplicada multa de 10 ORTN. cordgido e o nllh em que a baixa for elatuada.
ao mi:s·calendário ou fraçao, independentemente da sanção pre· § l~ A contrapartida da correç:lo rclerido no caput deste arti~o
vista no parácrafo anteriorj será r"gisl.rad3 em conta ,,~pccial, de que trata o artigo 39. item 11. do

S 4~ Apresentado o fprmulário. ou a informação. fora de L>ccrelo'lei n~ 1.5!lx, de 21; de dezembro de 1977.
prazo, mas antes de qualquer procedimento ex oflido, ou se, '
após a intimação. houver <I apresentaçl10 dentro da prazo nesta
fixado, as multas cabíveis ~erào reduzidas ÍI. melade.•,

Art. 11. A partir do exercício de 1985, As pessoas físicas poderão
deduzir na cédula C, sem limite. se comprovadas, as despe!ias realiza
d•• com aquisição ou assinatura ,de re~istAs. jornais e livros necessá·
rios ao desempenho da função.

Parâgrafoúnico. As despesas de que trata este artigo poderllo' ser
deduzidas independentemente de' comprovaçâo, desde que não sejam
.uperiores a um por cento do rendimento bruto, nem ultrapassem O
montante de Cri 300.000.00, atualizado a partir do exercicio de 1985.

Art. 12.. A partir do exercició de 1984, o limite fixado no artigo 4~

do Decreto-lei n~ 1.881, de 29 de outubro de 198J, fica aumentado para
Cra '150.000,oa;'.p

Art. 13. 'A partir do exercicio financeiro de 1985. o lotai das redu·
ções prevÍlllaa no artigo 2~ do D~creto·lei n~ 1.8-11, de 29 de dezembro
d.·19SO, calculado sobre o imposto devido. não excederá os limites
constantes da tabela abaixo. cujo,s valores em cruzeiros serão atualiza
dos para o exercício financeiro de, 1985:

·/l·,li .,; ... Classes c;le Renda Brut.~1 Limites de Reduc~o
.'.:JI j :, '. " . CrS _ do Imposto Devido
'l.'.' ,I.' .. '.' I----=~===..::.::.......:---

,,,,,,,1./.,,, ,io' '.'11.1 Al~ 8.ooo.odo

De 8.000.001 a 12.000.000
Acima de 12.000.0?0

-- .I.'. -------------i-----
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.§ 1~ O disposto no item V não se aplica às operações de
inst.it.uições financeiras. companhias de seguro c capitalizaçâo e
outras pessoas jurídicas. cujo objeto sejam atividades que com·
preendam operações de mútuo. adiantamento ou concessão de
crédito. desde que realizadas nas condiçÕes que pr;valeçam no
mercado. ou em que a pessoa jurídica contratarioa com tercei·
ros".

IV - O § 3~ do artigo 60 passa a vigorar com a seguinte
redação:

.§ 3~ Considern-se pessoa ligada ô pessoa juridicn:

DI O sócio dcsta. mesmo quando outrll 1)~SSOa juridicn:
ui o adminisLrador ou o titular da pessoa jurídica:
cl o cõnju~e e 05 parentes at(: tl!rceiro I.:rau. j-nclusivc lJ!'

.fins. do sócio pessoa fisica de que trata a letra a e"das demai!'
pessoas mencionadas na letra 1> ••

V - Fica acrescentndo o ser:uinte parár:rafo ao artir:o 60:
.§ 8~ No, caso de lucros (lU reservas acumulados após a

concl:ssâo do empréstimo. o disposto no item 'v aplicar.se·á n
partir da formação do lucro ou da reserva. até o monLantl' dn
<lmpr.éstimo...

VI - O artigo 61 passa a vigorar com a seguinte redação:
..Art. 61. Se a pessoa Iignda for sócio controlador da peso

loa jurídica, presumir-se'á distribuição disfal'çada de lucros
ainda .que os negócios de que tratam os itens I a v!'i do artil:o
60 sejam realizados çom a PCS!iOa li~ada por intermedio de ou
trem. ou com sociedade na qUi,1 a pessoa ligáda tenha. direta ou
indiretamen·oo. interesse.

Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, sócio ou
.acionista controlador éa pessoa fisic,a ou jurídica q"e direta·
mente,ou ntraves de sociedade ou sociedades sob ·se;.; controlE'.
seja. titular de direitos de sócio que lhe assegurem. dq modo per·
manente. a maioria de votos nas deliberações da s"ci~dade...

VIl - O iLem IV,do artiv;o 62 passa a vi~ora .. com .. !ic/!uin·
te redação.

.. IV - no caso do item V do artigo 60. a impo:Lância mu
tuada em negócio, que não satisfaça às condições do § l~ do
mesmo artigo será. para efeito de correção monetária do pMri
mônio liquido, deduzida dos lucros acumulados ou rl'srrv:\!' de
lucros. exceto a legaL.. . ,

VIII - O item. VI do artilto 62 passa a vigorar com a se.
guinte redação.

-VI - no caso do item VII do artigo 60: llS importâncias
pagas ou creditadas à pessoa liv;ada. que caracterizarem as 1:on'
dições de favorecimento, ",io s('rão dedutíveis ...

lX- - O § -1~ do artigo 62 passa a vigorar com a seguinte
redação:

.§ 1~ O lucro distribuído disfarçadamente será tributado
. Como Tendimentoclassificadona cedlJ1a H da declaraçãO de ren
-diinentós do,adminístrild\;lr. sócio ou titular que contratou ODe.
eócio com a pessQ.a j\lrid.ica e euferíu os benefícios econômicos
da distribuição, Ou cujo cõnjuge ou parente ate o 3~ grau. inclu

'Iive os afins. auferiu esses benefícios.»

X - O § 2~ do··artigo 62 passa ,a vigorar com a sel;uintc re· .
dação: .

-§ 2~ O imposto!! multa de que trata o parágrafo anterior
somente poderão ser lançados de ofício após o término da ocor
, rência da fato· gerad'Ordo imposto da pessoa jurídica ou da peso
aoa fisi~a beneficiária dos lucros distribuidos disfuçadamente;-

XI - Ficãr:n'~evógadós os §§ 3~ e .j~ do artigo 62.
A~t.. 21. ,Nos n~gócios de mútuo contratados entre pessoas juridi·

cu, coHi:adas, interligadas, controladoras' c controladas. li mutuante de·
ver.. reconhecer. para efeito de determinar· o lucro real, pelo menos o
valdr correspondente à correção monetária calculada segundo a varia·
Cio do valor da ORTN.

Parágrafo únicô. Nos negócios de que trata este artigo nâo se
aplica o disposto nos artigos 60 e 61 do Decreto·lei n~ 1.598. de 26 de
dezembro de 1977.

Art. 22. Até 31 pe julho de 1985. o dispositivo adiante indicado,
d. Lei n~ 7.069, de 20 de dezembro de 1982. passará a vigorar com a se
iuiate redaç!o:

..Art. 1~ O reajustamento dos aluguéis das locações resi·
denciais não ultrapassará 80% (oitenta por centol da variação
tfn Tnnif"o N~rlnn~l 1"10 Pro,..nc ".:II'\. ("nncnt"nirlnr lTNPC).».

Art. 23. As prestaçties de amorti2:ação e juros dos financiamentos
vinculados ao Sistema Financeiro da Habitação serão reajustadas n.a
mesma proporçllo do maior salário minimo ou na da vadação da
Unidade-Padrão de Capital (UPCI do Banco Nacional da Habitação.

§,1~ Nas hipóteses de reajustamento com base na variação do
salário mi1?imo, a periodicidade do reajustamento será anual ou semes·
trai. aplicàp~o-se no seu cálculo o~ percentullis correspondentes à va
riação do maior salário minimo ocorrida nos 12 (doz.el ou 6 (seis) meses
anteriores ao mês estipulado. contratualmente. para vigência da nova
prestação.

§ 2~ Nas operações em que a base para cálculo do reajuste seja a
UPC. a atualiz.açdodos valores contratuais será efetuada no primeiro
dia de cada trimestre civil.

§ 3! A aplicaçãO do disposto no caput deste arti~o dependerá de
r~qurrimento.,'.'omutuá~io. a ser fcito a~e 30 (trinta) dias antes da data
prevista para o reajustamento.

§ 4~ Os m\ltuários, cujos contratos prevejam reajustamento nos
meses de julho a novembro de 1983. poderão exercer a opção de Que tra·
ta esto artlgQ até 31 do dezembro de 1983.

§ 5~ Excepcionalmente. no período dci l? de julho de. 1983 a 30 de
junho de 1985. as prestações dos mutl1áriosque hajam exercido a opçllo
re[erida no caput deste arti~o serão reajustadas na base de 80% loiten·
ta por tento) da variação do maior salário mínimo. observado o dispo~.

to no § I?

§ 6~ Quando for mantida jI periodicidade anual do reajuste da~

prestações, a parcela do saldo devedor que, em decorrência da aplica
0;40 do disposto no § 5? não houver sido amortizada. será resgatada pc·
lo mutuário na forma que vier a ser reg\llada pelo Banco Nacional da
Habitação. ...,

§ 7~ Ficam dispensadas de registro. averba'ção e arquivamenlo.
nos Cartórios de Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos. as ai·
terações contratuais, no âmbilo do Sistema Financeiro da Habitação.
decorrentes da aplicação do presente artigo.

§ 8~ O Banco Nacional da Hnbitação baixarâ as normas comple·
mentares e adotará as providências para o'. cumprimento do disposto
neste artigo.

Art. 24. A revisão do valor dos salários passaras ser objeto de li·
vre negociação coletiva entre empregados e empregadores. a partir dE
I! de agosto de 1988. respeitado o valor do salário mínimo legal.

Art. 25. A negociação coletiva observará a legislação aplicável e
.s normas complementares expedidas pelos órgãos competentes do Siso
tema Nacional de Relações do Trabalho.

Art. 26. O aumento salarial. ate 31 de julho de 1985. será obtido a
cada semestre. segundo as diversas faixas de valor dos salários e
cumulativamente. observados os seguintes critérios: '

I - até 3 (trêsl ve~es o valor do maior salário minimo•
multiplicando-se o salário. por um· fator· corresJ1ondentea ·1.0 (u
ma unidade) da variação semestral do 1ndice Nacional de Pre·
ços ao Consumidor (lNPCI: .

11 - de 3 (três) a 7 (sete) maiores sabidos mínimos
aplicar·se·á, até o limite do item nnterior,,'a rel':ra nele cOlltida e.
no que exceder. o fator de 0.8 (oito décimosl:

UI - de 7 (setel a '15 (quinz.el maiores salários minimos
aplicar·se·ão, até os limites dos itens anteriores. as regras nelps
contidas e. no que excede;', o fator 0.6 lseis decimosl:

IV - acima de 15· lquinzelmaiores saláriosminimos
aplicar·se·áoas regras dos itens anteriores até os respectivos li·
mites e. no que exceder. o fator 0.5 (cinco décimos).

§ l~ Em caso de força maior, ou de preiulzos comprovados. que
acarrett'm crllica situaçllo econõmicae financeirail emproaa, será licita
a negocinção do aumento de que trata ·este artigo. mediante· acordo cole·
tivo. na forma previstn no Título VI da Consolidação das Leis do Tra·
balho. ou. se malogrado o acordo coletivo. poderá o aumento ser esta~

belecido por sentença normativa. que concilie os· interesses em confron
to.

§ 2? O dispOSLO no paráv;rafo anterior também se nplica às entida·
des a que se refere o anigo 40. cabendo exclusivamente 00 Conselho
Nacional de Política Salarial (CNPSI fixar, mediante resolução. o nível
de aumento compatível com a situação da empresa.
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Art. 27. Além do llumento de que trata o artigo 26, parcela suple
mentar poderá ser nesociada entre empregados e empregadores. por
oI:asi40 da data-base. com fundamento no acréscimo de produtividade
da catel:oria. parcela essa que terÁ por limite superior. fixado pl'lo Po·
der Executivo. a variação do Produto interno Bruto (PIE) real per
c.pita. ocorrida no ano anterior.

Art. 28. O aumento 6alarial, 11 partir de'i ~ de agosto de 1985 e até
31 de julho de 1988. será obtido multiplicando·se o montante do salár~o,
semestralmente. pelo respectivo lator correspondente à traça0 da varia
çAo semestral do IN PC. como adiante indicado:

I - 0.7 Isete décimos); de 1~ de agosto de 1985 a 31 de ju
lho de 1986;

11 - O 6 (seis dccimosl. de 1~ de agosto de 1986 a 31 de ju-
lho de 1987; • .

lU - 0.5 (cinco décimo~l. de I! de agoslo de 198" a 31 de
julho de 1988.

Art. 29. ""':lém do aumenlo de Que lrata o ólrtigo 28. parccla suple
mcmtar poderá ser nCl:ociadól entre empregados e empregadores. por
ocasião da dõltll-bõlse, em escala temporóll ascendente. na forma de per-.
c.:ntual que terá por limite máximo a correspondente fração decimal
restante da var1açâo anual do IN PC. parcelól essa condicionada ao re·
.ultado econômico·financeiro da empresa, do conjunto de empresõls ou
d. categoria econõmiclI.

Pani~rafo único. O limite e a conl1içll.o previstos nó Cllput dcste
.rli~o nAo se aplicllm a eventunis IIcréscimos nCl:oc:iõldos acima d:l vo'
ri.ç40 dn JNp'C no período. hipótcsu CIO qUe .prevlllecerá o disposto no
art1"o M. •

Art. 30. EnLende-se por data-base a de início de vigcncia de acor·
do ou convençaoc:oletivlI. ou scntença normativa.

Art. 31. Oa emprcgados que nAo estejam incluídos numa das hipõ
Le••• do artigo 30 terlo como data' base a data do seu último aumento
ou, D. falta deste, a data de inicio ~e vigência do seu contrato de traba·
lho. ,

I 1:' No c.so da trabolhndora. avul,ol cujo remunornç40 sojll 11·
aada pOI' 6rglo publico, 11 data-base scrn a do lua ultima rovlaRo ula.
rlal. . I

f 2~ }'ieam manLi~as as datas·Jlase dóla categorias profissionais.
para efeito de negociação coletiva.

Art. 32. O-aumento coleLivo nllo se estende DS rl'mun('l'açól!S V:l·
riáveis. percebidas com base em comissões ou percenlõlgens. aplicando
• e. porem. à par~ fixa do salário miFto.

Art. 33, O salário do empregado admitid'o após o aumentosóliarial
da categoria ser~ atualizado na subseqüente revisão, proporcionalmen·
te ao número de meses a partir da a9lllissão. .

§ I!' A regr~·estâbeletida no ~aput des.e artillo não se aplicaa~
empresas que adotem quadro de pessoal organizado em carreira no
qual o aumento incida. sobre os respectivos niveis ou classes de salário.

S 2~ O ·aumenLo dos salários dos émpn!J;ados que trabalhem em
re.:ime de horârio parcial será caléulóldo prop 'rdonalmente ao aumento
de leu salário por hora de ·trabalho. '

Art. 34. Os adiantamentos ou· ~bono5concedidos pelo emprer,ador
serlo deduzidos do aumenLo salnr.iólliscr,uinte.·

Art. 35. As empresas n:lo poderão rep Issár. para os preços de
nus. produtos ou servit;l>s. a pólrCI'I~l sUI,Iem1mtar de aumento salarial
de que trata o arligo 27 •. nem. no que se refere ao paràr,rafo. unico do ar
tigo 29. quaisquer acréscimos salariais que excedam a variação anual
do Indice Nólcion1.1 de Preços ao Consumidor - IN PC. sob pena de:

l~~, I

1 -' suspens40 tém\loni ~ia de concessão de empréstimos e
finllnciamentos por instituiçõçl' financeiras oficiais:

11 - revisão de concesSi"~ de incentivos liscnis e dI' lrata·
mentos tributários especiais. . .

Art. 36. Na negociaçilo coletiva! poderão ser fixarios níveis div('f,
lOS pllra O aumento dos salários, l'm ep1presas de dilcrenl('s porll·s.
sempre Que ra7.iles de caráter cconi'lnico justilíqul'm I!ssa diversilila
çl1o. ou ser exclufdas as empr('sa/; Cll/c' ('omllrovarc'm /;U.1 incn'ladcladt·
cco~~~i~lI.pll~n suporLllr tlli/; auml'l\tlk

Pllról:raro único. Será lacult... I,,! il 1'1111"'1"::1. n;10 I'xduítla .In cam·
po ·do incidénciõl do tlumento dl'terrni:IHulo na forma dl'ste arli.:n. (·om·
provar.' nll açAo de cumprimel\lO. "La inC3pnciclóllJl' I'cooõlllícn. para
efoito d. oxc:lusl111 ou COIOCl,ção em niyel cOInp"Livel com suas pnssihili·
dndel.

Art. 37. Para os fins deste decreto-lei. o Poder Executivo publi·
cará. mensalmente. a variaç~o do Indicc Nacional de Preços ao Consu'
midor - INPC. ocorrida 1I0S 6 (scis) ",,·,,-5 anteriores;

§ l~ O Poder oxecuLivo coloca:á b tli"poslçll.o da JU.Btiça do Tra·
balho e das Entidades Sindicais 08 olOlllento8 bdB1COS ul!llzados para a
lixlIÇão do lndice Nacional de Preços DO Consumidor - rNPC.

§ 2~ Para o aumento a ser feito no mês, será útilizada o varíaçllo
a que se relere o CIlPut deste artigo, puhlicnda no mês anlerior..

Arr. 38. O empregndo dispensado sum justa causa. cujo prazo do
aviso previo terminnr no periodo de 30 (trintol dias que anteceder a da·
ta de seu aumento salarial, terá direito o uma indenizaçãO adicional
equivalente 00 valor de seu salário mensal, seja ele optante ou nâo pelo
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Art. 39. O Poder Executivo poderá estabelecer. em decreto. perio
dkidade diversa da prevista no.s arti>.;os 26. 28 e 37 de5te decreto-lei.

Art. 40. Até 31 de julho de 19.98. no âmbito da União. inclusive
Territórios. as entidades abaixo relacionadas tcrao a concessão de par
celas suplementare~ e acréscimos de alimento salarial, n que se. refe~er.l
os articos 27 e 29: adstrita as resoluções do Consellw NacIOnal de
Política SalaúaJ (CN PS):

I empresas públicas;
11 sociedades de economia mista;

lI! lundações instituídas ou mantidas pejo Poder Públi-
co;

IV - quaisquer outras entidades governamentais cujo re
gime de remuneroçao de pessoal nllo obedeç,a integralmente ao
disposto na Lei n~ 5.645, de 10 de dezembro de 1970, e legislaçllo
complementar:

V - empresas. nllo compreendidas nos itens anteriores.
sob controle direto ou indireto do Poder Público;

VI - empresas p·rívadas· subvencionadas pelo Poder PÚ
blico;

VII - concessionárias de serviços públicos federais.
Art. 41. As disposiçOes ao artigo anterior aplicam-se aos traba·

lhadores llvulsos cuja remuneraçao s-eja disciplinada pelo Conselho Na·
cional de Política Salarial - CNPS. .

Parágl'afo único. Quando se tratar de trabalhaaores avulsos da
oJ1a marítima subordinndos à Superilltl'lldência Nacional da Marinha
Mercnnte - SUNAMAM, compete a esla rever os salários. inclusive
InXllS de produção. previamente ouvido o UNPS•

Art. 42. No pra7.0 fixado pelo o:tir,o 40. as entidades nele mencio
nadas deverao ohservor que o dispêndio tol,,1 do lolha de pagamento de
cada semestre. o contar do primeiro aUl!l!mto salarial qUI! ocorrrr 11 pnr·
Ur da vigéncia deste decreto·lei. nllo fH"I('r;i ultrapassar o di"l'i'nuio to'
tnl da folha de pllgnrnenlo do semestre ill,,·(lintamente anterior. adiclo·
nado ao montnnt" rlf.corr(,llta do al:lnOllto. apurado na furma p noa
períodos estabelecido~; nos arUr,os 2l\ I' 2". '. das parcelas suplr'llll-nl"re$
e ncréscimos. concedidos nos tcrmos do t. l("ido arLigo -lO.

§ I~ O limite dI? dispêndio total da rnlha de pagametllo. obtido na
·torrna deste õ1rtigo. sumente podera Sl'r ultrapassado se resull"nt(' de
IIcréscimo da capacidade produtiva ou da \l.odução. e de;de que previa.
mente autorizado pelo Presidente da República.

§ 2~ O Ministro de Estado Chef.e <I;; Secretólria de Plall,·jalllellto
da Presidência da llcpublica poderá l'~ p"dir normóls comp1<'III1'nlares
para li execuç:l.o do disposto neste arti~o.

§ 3! A Inobservância das disposicúl''i do presente arti~o. por par
te de dirir.entes d" entidades suj('itas à jurisdiçãQ do Tribunal ri" Con·
tas da Uníllo, pode"i. a crilério da rcfer ida Corte. ser considr'r"d .. "to
irregular de gestão c acarretar para (is'irdratores inabílit.i;ção ll'nwora 
ria para o exercicio de carp:o· em comissão ou funçâ() de confiança nos
Órgâos· ou entidades da ndministrnção direta ou lndir('ta e nas funda
ções sob supervisãO ministerial.

§ 4~ Na hipótese de dissídio coletivo que envolva entidade men·
ci()uada no artigo 40, quando couber c sob pena de inépcia. a petição
inicial será acompnnhada de relatório técnico do Conselho Nacional de
Política Salarial - CNPS, no qual se analisará a ocorrência das requi·
sitos previstos no § 1~ deste artir,o. ,.

. Art. 43. As disposições dos artigos 2·1 a 42 deste decreto·lei não Se
aplicam aos servidores da União. dos Estados. do Distrito Federal. dos
Territórics e dos Muni.cípios e de suas autarquias. submetidos ao regi;
me da Consolidação das Leis do Trabalho. salvo as autarquias insti
tuídas pelas Leis n~ 4.595. de 31 de dezembro de 1964, e 6.385. de í ge
dezembro de 1976. e IiS criadas com atribuições de fiscalizar o exercício
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de profissões liberais, Que 'não recebam subvenções ou transferências à
conta do Orçamento da Uni!o..

Art. 44. No prazo de 20 (vinte) dias, a partir da data de aprovação
deite decreto-lei, o Presidente da Republiea encaminharâ ao Senado
Federal proposta de aumento de dois pontos percentuais na alíquota do
lmpos.to sobre Circula.çâ? de Mercadorias - .leM. nos termos do § 5~.
do urtl&O 23. da Constltulç'io Federal.

Art. 45. Este decreto-lei entrará em vigor na data de sua publica.
ÇAo. revogado o Decreto·lei n~ 2.064, de 19 de outubro de 1983 e demais

,disposiçõelo em contrário. '

Brasflia. 26 de outubro de 1983; 162~ da Independência e 95~ da
República.

JoAO FIGUEIREDO
lbrllhim Abj·Ackel
Maximiano Fonseca
Walter Pires
R. S. Guerreiro
Ernane Galvéas
Clorllldino Soares Severo
Angelo Amllury Stábile
Sérgio Mário Pasquali
Murillo Macêdo
Délio Jardim de Mattos
Waldir Mendes Arcoverde

Camilo Pennll
Cesar Cals
Mário Andrellzza
Rómulo Villar Furtado
Hélio Beltrão
Rubem Ludwig
Leitão de Abreu
Octávio Aguiar t1e Medeiros
Waldir de Vasconcelos
Delfim Netto
Danilo Venturini

Emenda nQ

A~ Projeto de L~i nQ 1154/88

Autor: Dep. PAU~O PAIM

Emenda: O p:ojeto 1~54/a8, passa a ter a segJinte redação a partir do
art. 59:

"Art. 5º - No caso de .tra,sferência de contrato este ficará igual ao con
tcato origtnal, ficando o novo mutuário com o dever de pagar

some~te as parcelas mensais restante do contrato o:iginal.

Art. 62 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo máximo de
60 (sessenta) dlas.

Art. 7º - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. a2 - Esta lei en:ra e;ll vigor na data di~ sua publíC8o.;.lO."

Sa~a das Sessões em
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_ A 9omI5~".Hio ~~~ (;'JII!;tJ tuiç:.ir) f ,1'I'alça e Jü·daçl.ir)I
em r'cLlTlit:IO ordinarla pletlnri<=t realizad;i tll.h·o opinou unanime
rrhll~t' p~'1a Ctlll::>lll.ucilJllalld.t<I". JlnldJ 'idl.t. ,. técnica legis

JnlJVrL di. f'rcJJil'>to dn lf'l Jl~ l.r,~,g/fi9. '1'" "'l"UIOS do parec'!r
.j" ,.'latl"·.

I~. 111"" ;, ·l·11II 1-" , j 'I' ld· • I" 14nlJlIllill V1 f I"

1"'"'"ld"'lltt" llt'JlItl,,!,. rlll"'ll, j··.. l·.,: VI .. q·", IIH,'I/H, OhlJrlllll,
11< li,. rol/ltdlj"'h, .Jltf1r. lul'h, 1."1'1.,,1'11, :d"", I, 1'1"tl'I"1I lIHlf'II") MI
(:licJ 'I'c~IJl(:r, NJli:;)fJ Gat.:;r),"" IJt:valdo frf;J("·."d" ' I "llnio MOrl1rlu: IlI:
nàto Vianna, Rosario C'ongrrJ IJlltCJ, Sérgb. :_~f';.lda, Theodoro Men:
des, AloysiO Chaves l tast.a FerI'eira, C1ortl';io Hage, Francjsco
Bf'Cljamim, Evaldo ~onç'alves, Jairo Carrei r()l l1€sslas Góis,. tley
Lopes, Oscar Correa, Paes Li;;lTldirn, Juarez !.l")I·queS Batista, Vil
s,?n Souza, SigmaringH Sei xas, Gerson f'ere::, José Genoíno, HO=
1-;l"\O fcrr'az, ll~rahjrl Abl-l\"kt'l. MílfT(';: f"'lllll~a, Enoc Vieira,
'~,II., A,Ii.tllll°tl, All'lulll VII·ill·'1 1 I til" , f\ld~'1tl. "!.1I" h , Halmurldc. !lI'

li 1111, ,-"LII" """,·11 ~ t 1111", A-l,-Iln'l' ~1"11 Itl'''I'lcurJu I'hlllll\t
~,t'V 111 J\(.'l1koek 1 e ~dllllt'd,,' ~: I '1"<,11;1 t'HIllI .... ,

J. 1I 1'1 I' I' 1'1 Itr 1.'\ 111',1""11' '.r,III'" 11 1, 1'1 I,

Itrll:11 til 1mü"rJ" Irttlllllu.l'll. HeI '.I·.I'·UIII 1111.'111'-)1" d. lo.d.il ••

;10 •.

,--, cf.
'Ih(,('{l

COMISS~D DE CONsillUIÇAO, )U511ÇA E HLUAt~O

!1._~....L.L~'._~ __

NLI'i t'-IUlú"".dn I' 01,-111 ,I IJUllo,I,·dl., I,.,,,,,
i.porta .1 t f!:raçAo cont r atua i, sub- r.>gando- se, o adqu I. to. 11 c I

nas cláusulas pactuadas.

Determina Que s5 se pode operar & trans
ter~ncia a contratos firmados há mais de cinco anos.

Z. Ao pqJj~to drt Ipi nO 1.13169 OP ]9H 'l, ilJlf'l'

•• f ...• •• a UII! 11" "1.t\l'/~t.I. tJtt 111110' tt1 1111 11"111.1,11111 11111 11111

elo lula di Silvü; o de 11~ :'.625/8'7, dI! [JpputRdtl 1\11111'1 li!'

Sarros; o de nO 2.619/89,_ do Oeputado Ney Lopes; o de n~

2.6~2/8~. do Deputado José Luiz de Sá; o de nO 2.96"/89, do
Deputado Alexandre Puzyna; o de nO 2.993/89, do Deputado Sti
110 Dias; Q de nO 3.127/89, do Deplltado Victor Faccioni.
~,~' Tratam, todos, da mesma matéria.

Algun$ acréscimos:

a) no' projeto nO 2.303189 do D"putado
Lui~ ln'clo Lul. da SIlva propõe-s. que a transferência do
contrato só se aplica 90S de va)ol igualou inferior a tres

.11 • quinhentas DbrlgaçC,e,; do Tes, uro Nadonal.

b) nq projelo nO 2.619/69 do Deputaoo

- não ter aOluirldo imóvel nos últimos
os (c!ncQ aoos;

.,-, .
lilUt:4', elL' r-~k/!::", c'-{>, '~/rl"i~' ~.-It ".('//r':~.• '/.:.

;J<,j·Jt/~;;.4 ~~~SE~r.LVlIoENTD-':J~,INTERIGl E tt{)lO

11 - proceder a transferênc1a no prazo de
01 (hu~j ano, após a efetivação de nBgócio com o aljenantf 
financiado,

lI] - pJova pel( :ldqulrente de nãlJ ~er po.§.

suldar de imóvel ria loc~lldade da tT;ln~~;~o;

IV - proibição do adquirente obtu r1l)o'0

financIaMento do SFH.

I - IlfLA-ioJno

HJl~lr. ;\prr'~.enta(Jo~ rJi ,""1]:; pnjetas de
l(~i fli<yirJlinéltldl.l it tr"",I,',Ir;:ri·r".; I, ·[.ot1l ,1ttr'r:I'. ",1 rat'Jal, dI-:! i 111.i
,eis re<;idef1ciai~ rir,aflc iar.!l)", i ,_.~~ :~ 'St>;f1.:,; I ' , 'rI) tJe l-ía1Jitaçáú .

l"",5 requerime.!2
(mjeto de Lei nQ

r': C!jeto de Ler fiO

Em relação d dois dele~,. foram ~t·r':."~em,<lrlu,;; "

los para votação em relj ,~~ de Ilr1Pru::ia. Sà[ '~J'

;).30,~/A9, do IJepllta(jl) L I:Z [fiá! 1" 1111'1 rM '.j 1J"I '"

1~l69/a9, \lo íJeJ.lutada E:J ~a[ lu ('IJr'(j[ r, tlf:tlJ.

O Projeto de Lei 23':1' ~j 1 ·.:.ojetlva garanti.r
ao mutuário do Sistema c-inancelro de Hab1tõJç,3D I ~rl-lJ, o dIreito de

transferir a terceiros o seu olfltrato de firl::l(,-i::T~nto, asseguran

do, para o novo adquil"E'f1te, as me5mas condi,;c:~c Ij~1 r:ontrato origl
na!. Tal dIspositivo ;;IPl1ca-se. apenas, aos C'"Qnl:ratos cujo valor de

financiamento não ultrupassar o limi te de 3. ~CI[) [três mil e quinhe!!

tosh<ilor de refer~nctl do fln~nr.iamento . Pi3r.1 t;;jtlta, o novo adqui

11'111" (.lel/f~ P!I:'~'I(IIf'I ,,., ff'rtl1l-;ltrl'J, r.RrJile,tr'llr 'J"~{ilfllf:llte eJC1I;1idfl'.

p(~l(j :~l~lt~llIa flll.11'Cf!1"J IJ(~ lI;ltlll'Jr;;\rl P;lfi:l') ""I'd ""to tla ca'!rB Pl 1
pria •.0 Pr~jeto também es.tabelece que o pIon > ',' llf~ cobr;;1nça do cr~

dito hipotecár!", ...fin"Jlado 3n Sistema Finanu;ir'J de Habitação, ob!:.

df'red as dl'.iJJuc,jr;iiw~ II(J [órHljl. I:(~ Praces'in l,i.il.

f) f'l'l"jl"trl (je Lp[ 11 /',,'1", r~qulamenta a lf1P~

ma matéria dite!l::!r'cla"do_~e tJc.r ,.lntf!rior ,1'1 rr '( i,.fJlr o seu alc81Ir.f:

aos contratos cuja E~critura de Compra e u;r't:18 i"lô!nha mais de 5 (ci~

co) anos de lavraturEI.

Ao Projeta de l.l'i 1~>")/A9, foram anexada!)

sP-fJlJintes proposiçõe!;, todas versando sotre ;~ n,e~ma matêria: Projeto rjp

Lei 2619/89, do ;::epu.ilCl0 Ney tr.lles l Projr te n'-, lei 2625/89, do OE'put:'ldl.l

I'ntero de Barros, Pr')jeto de lei 2692/89, uo l:<:putado José Luiz de Sá .

Projeto de Lei 299J/~?, do (Jr.put.ada Stél. (1 iJho" Projeto de Lei 296ll/fl.9,

do Deputado Alexandre PuzYfla P, o Projeto l.1r~ '",·i 3127/89, do Deputada "/i~
tor Faccion!.

Sala das reI nlíles e.m, Jg! aro\,Ji; &s 19~

c) ~IO projeto lI" 7J92/89, do nl'~l1J~adn

José Luiz de Sá aS5egurp-~.e a05 lIuluári{ls, quando fU. 1)(Jlfl ri!"'

8uxíll-doença. a reduçã.lJ do valol das prestações dh'lda~ no

_esmo percentual em que forem recuzidos os seus ganhos, pa~

sondo a diferença apurada a ser (aberta pelo Fundo de Com

pensação das Variações 'Salariais

li A ~:urnpctêfl["i3 dl'~,la Coml".~.ão dI' I 0fl'.11_
tulçlo, Justiça e Redação é de ekaminar, apEHlas, r,'. í)',P[,I'

tos da constitucjona!i~adP. juridlcidade e técnicr, l~qisla

t1vI. O Inérito Incurnbe ,l Comjss~o de Of!senvolvimf;'llt'l lIrn ô llo.

voto, assim, pela constitucionalidade I

JurIdicidade e boa técrlca leQislaliva do projeto.

5. N:io hEi lne:o't!t lI.uclllnal JdOllll' a dI" 1\)1:,1.

A cOIIpetê ..cla é da Unl~o (art.22: XXVl1 L A lnlclu',l lil. C(1rJ

corrente (art.61, caput) ! 9 atr:buiç~o 6 do Congres~o Na
cional para positlv.r d matérIa 'art.48).

~,
MI HEL .TEMER

Jepu do federal

o Projetei de L·?j 2d~!'39 condiciona a tran5f~

rência de imóveis aCQuirldos pelo 5istem3 f ll1:1l"'ceira de Habitação ao pre. .-
enchtmento de algun!i reQuJslt'1':i. Par elp,<;, t) "']VI) adquirente: a) não o.?
de ter adQuirido lm:''oel nos lH times 5 (rir.,,; ",,'or.: b) deve proceder
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tran~reréncia no prazo de 01 (um) ano, após a efetivação do negocio com

Q alienam:e-fín.:Jrlciado; e c) deve provar que não possui imóvel na local.!.

daoe 03 transação. O Projeto também proibe a obtenção de novo financi~

ííler'l':; peLJ aoquirente e estaDe!ece o prazo de 1 (em) ano para a legaliz~

çãu, nG doitL,J c.ontratual, de imóveis já transacionadOS.

O Projeto de Lei 2625/89 inova ao estabelecer

qLE I errL caso oe inaaimplência comprovada por doerça ou desemprego 10m.!!

tLJário terá G débito transferido para o final do prazo do contrato orig..!.

na~lT.ente fixaoo.

Diversamente, mas no mesmo sentido, o Projeto

oe Lei 2692/89 dispõe que as mlJtuários do Sistema Financeiro da Habita

ção, quanao em gozo de auxílio-doença, terão direito à redução da valor

das pres,tações de... idas. no mesmo percentual em que foram reduz.idos. os

seus ganhos, passando a diferença apurada a ser coberta pelo Fundo de

Compensação das Variações Salariais.

Por sua vez. o Projeto de Lei 2993/89 refere

se expressamente ao instituto da sub-rogação, e~igindo o cadastramento

dO novo Pmutuário e a c~rovação da renda mínima necessária.

O Projeto de Lei i569/89 concede maiores facl

lidades para a quitação antecipada dos encargos e obrigações decorrentes

da transferência do irró....el, prescre'Jelldo, inclusive, que as prestações

restantes poderão ser pagas pelo valor do mês em que o mutuário antecl

par as outras prestações ou qlJ.itar plenamente suas obrigações.

I
O Projeta de Lei 3127/89 limita-se a garantfr...

êt trans ftrência ao imóvel residencial nas mesmas condIções do contrato
original.

Por fim, merece menção a Proj~to de Lei 1154 I

6a, a,J DeplJtaaG Paulo Paim, que dispõe scbre os débitos decorrentes de

contratos :::Ie financiamento de moradia própria. Em síntese, ele estabele

ce que as aebitos p::.oerão ser regularizados mediante incorporação ao res
pectivo saldo "deveoor. -

forctm esses os Projetos de Lei apresentados.

Ê o relatório.

II - VOTO 00 RELATffi

Todas as proposições anteriormente indicadas

foram apresentadas com o objetivo de assegurar ao mutuário do Sistema

Financeiro ae Habitação o direito de transferir a terceiros, com as

mesmas condições contratuais originais, o imóvel que, lhe foi financiado.

Trata-se, portanto, de assunto da mais alta relevância que está a pre.Q.

cupar milhares de mutuários.

De fato, em recente decisão, o Tribunal Regi~

naI Federal do Rio Grande do Sul, considerClJ ilegal a transferência de

contratos de Financiamento do Sistema Financeiro de Habitação, sem

anuência da agente financeiro. Com isso, coibiu...se o direito do mutu,!

rio de transferir para terceiros o seu contrato com o mesmo clau5ulame!!,

ta original, notadamente os atinentes ao valor da prestação e ·do saldo

devedor. As repercussões sociais de tal medida são extremamente negati

vas para milhares de assalariadOS de baixa renda, obrigados que estarão

a refinanciar o saldo devedor.

Para melhor visualizarmos a importãncia e o.

alcance social do objeto sobre o qual versam os Projetos em análise,

mister se faz uma análise, ainda que sucinta, de alguns dados à nossa

dispasiça0 •

Em matéria publicada na "GazetaMercantil" no

dia 23 de agosto do corrente ano, foram divulgadas informações alarma..!.!

tes sobre a participação da renda da trabalho no PIS. De acorda com os
C1ados divulgadas, ~ participação da tenda, que em 1970 foi de 40,7%., em·

1980 decresceu para 36,67%. Estes números se situam em faixas bem inf~

riores às taxas de participação medidas em outros países: nos EUA o rei:!.

dimento da traoalho equivale a uma taxa de 60% do PIB; no Japão, de 70%.

na França, de 6l%j na Espanna de !.lI%: e na Colômbi& de 42%. Dentre os paI

se.s levantados pelo IBGE, apenas o Equador (33%) e o Peru (28%.) se s!

tuam aoaixo do Brasil (G.M., pág. B). Cálculos preliminares realizados

pelos economistas Cláudio Contador e Eduardo Modiano reforçam este cen~

rio, projetanao para 1985 uma participação mais baixa ainda da rEmuner~

ção ao traoalnJ no PIB, entre)ó e 35% e, para o ano de 1988 J 33%.

Oepreende-se, pois, que parcela majoritád,a

da nacionalidade que, ano a ano, tem reduzido;] participaçao da renda

de seu trabalho no PI8, será beneficiada pelas medidas em estudo.

Por haver diversos Projetos scbre a matéria,

todos complelr,Entares entre si, decidi apresentar um 3ubstitutivo que

contempl.e todas as sugestões apresentadas. Para tanto, tomei como ref.!:.

rência o Projeto de Lei 2303/B9, do Deputado Luiz Inácio Lula da Silva,

pois dentre todos os analisados foi I) que me pareceu mais adequado.

Não obstante o mérito dos demais Projetos, a

iniciativa do Deputado Luiz lnãcío Lula da Silva foi a única que fixou

um limite para os contratos de financiamento. Destarte, pelo seu PrDj~

to só serão beneficiados os contratos cujo valor de financiamento não

exc~de:r ao limite de 3.500 (três mil ~ quinhentas)va1or rereferência do

f1.ra"clare1ta - atualizado em nosso substitutivo para Bônus do Tesouro N~

cional -, delimitando nitidamente os setores sociais a serem benefici.§.

dos com a medida. Ao mesmo tempo, o ilustre deputado condicionDu o prQ.

cesso de cobrança do crédito hipotecário aos ordenamentos constantes do

Código de Processo Civil.

Por conseguinte, concluo pela apresentação do

substitutivo em anexo.

Sala das Comissões, em 30 de agosto de 1989

;n,. {"~j,4WW
Oeputa~ IRMA PASSONI

Relatora

Sl.BSTITUTlVO AO PROJETO DE LEI NO 1569/89

(Do Deputado Rosário Cangro Neto)

Art. lº - Fica assegurado ao mutuário do Sí§..

tema Financeiro ae Habitação (SFH), o direito de transferir a tereel

rso o seu contrato de financiamento, devendo o novo adquirente aS5.!:!..

mir, nas mesmas condições originalmente contratadas, o débito na situ~

ção em que se encontrar .à época da transferência.

§ 19 - O disposto neste artigo aplica-se aos

contratos cujo valor de financiamento não exceder ao limite de 3.500

(três mil e quinhentos) Bônus do Tesouro Nacionál (BTN).

§ 22 - Para ser beneficiado por esta lei. o

novo adquirente deve preencher 05 requisito~ cadastrais. usualmente

exigidos pelo Sistema Financeiro de Habitaçao (SFH) para os contratos

de financiamento de aquisição da casa própria.

Art. 22 - Não será permitido, a qualq':!er ti
tulo, acréscimo ou ônus imputado ao adquirente da imóvel financiado,

preservado o negócio jurídico originário.

Art. 35;1 _ O processo de cobrança do crédito

hipotecário vinculado ao Sistema financeiro de Habitação (SFH) I abade

cerá ao disposto no Código de Processo Civil.

Art.. 412 - Os mutuários do Sistema Financeiro

da Habitaçãq quando em gozo de auxílio-doença, terão reduzidas as prest.§.

ções devidas a::l mesmo percentual em que for reduzido o seu salário, pa.§.

sando a di ferença apurada a ser: compensada pelo Funda de Compensação

das Variações Salariais.

Art. 512 - Os débitos decorrentes de contr!

tos de aquisição de moradia própria celebrados no âmbito do Sistema F.!.

nanceiro de Habitação, existentes na data .da publicação desta Lei, pod~

rão ser regularizados mediante incorporação ao respectivo saldo devedor,

desde que o adquirente o requeira ao agente: financeiro.

§ lq - O disposto no IIcaput" deste artigo se

estende aos adquirentes que estào em juizo independentemente de sua co~

dição de réu ou autor.
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§ 22 - Os adquirentes que possuem mais de um
imóvel· residencial não serão beneficiados pelo disposto no "caput" de!
te artigo.

Art. 62 - Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação~

Art. 72 - Revogam-se as disposições em contr~

rio.
Sala das Comissões, em 3D de agosto de 1989

~.~~
Deputada IRMA PASSONI

Relatora
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Brasília, j f) de setembro de 1989 ..

·R E QUE R I M E N T O

Senhor Presidente:

Requeiro nos termos regimentais, a anex-ação do Proj~

to de Lei, d.e minha autor ia, em anexo ,* ao Projeto de Lei nQ 1.569-:
A/89, e ao Projeto de Lei nQ 2.'0'/89.

No ensejo renovo a Vossa Excelêncta os protestos ~e

estima e consideração.
// .

tY07~~
Deputado VALMI~ ~PELO~'- .

* PL -3.732/89, ji distribuIdo.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado PAES DE ANDRADE
Presidente da Câmara dos Deputados
N E S T A
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PROJETO DE LEI NQ 3.732, de 1989

(DO SR. VALMIR CAMPELO) d/
P/Jf7-C,f}:lYi' ílv (pc; H! "S~~·f'J?,!

Dispõe sobre a transferência de financiamento hab1

taciona1 no âmbito do Sistema Financeiro da Habita

ção.

(As COMISSOES DE CONSTITUIÇAo E JUSTIÇA E REDAÇAo;

}

DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INTERIOR E íNDIO; E DE [
FINANÇAS) •

ER 20.01.0007.11 • (SET/llllj

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Setembro de 198~

Art. 1 2 A trnnsferincia uu venda de im6vel fi

nanciado pelos agentes do ~istcma Financeiro da Habitaç~o nao

implica em aI t.eração nOH valores do fimmciarnent.o e das prest.Q

ções mensais.

Art. 22 Esta lei entra em vigor na data de suo

pl.,blicnçi5o,

Art. 3 2 HevogiJ.m-se as dü;posiçc,es em contrário.

O enorme d~ficit. habitBcionnl do Pais e as condi

ções subhumanas de moradia de grana~ parte da populaçõo e5'\:.50

a exigir soluções criativas e eficazes. Se de um lado urge im

plementar programas habitacionais adequados e suficientes, de

outro torna-se necessário corrigir distorções do atual sistema.

o objetivo deste projeto de lei é facilitar a

transferência de imóveis financiados pelo Sistema Financeiro da

Habit~çio, do qual o principal agente é a Caixa Econ6mica Fe

deral. Atualmente, quando algu6m compra um im6vel financiado,

além de pagar o vgio e arcar com os custos de transferência,

ainda f1.'ca a' me'·ce~ àe um aumel~to '"epent1.·n d s p'~estaço-.. ... o a~... es.



Setembro de 1989 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Sexta-feira 29 10763

valores do

Nosso propósito

financiamento e das

,
e. justamente determinar que os'

prestações não sofram alterações

no ato da transferência.

Na verdade, o grave problema habitacional

Pa{s Dconselh~ que se facilite a aquisição da casa pr6pria

nao que se crie limitaç5es ou obst~culos.

do

e

Por ess~s razoes, apresentamos este projeto, que

esperomos velO transformaclo em lei, com o ap::>io de nossos ilustres

rares nas duas Cacas do Congresso.

de 1989de ~C~

I~~~
Deputado VALMIR CAMPELO

Sala das Sesaões, em ,I

O SR. PRESIDENTE (Carlos Cotta) -Finda a leitu
ra do expediente, passa-se ao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Luiz Salomão.

O SR, LUIZ SALOMÃO (PDT - RJ. Sem revisão
do .orador.) - Sr. Presidemte. Sr" e Srs. Deputados,
o Ulthna Hora de hoje publica matéria mostrando,
a medIda que a campanha avança, como se vão desven
dando seus aparentes mistérios, como' se vai desnu
dando essa realidade crua e tirando a m"scara desses
candidatos que estão inteiramente envolvidos com os
grandes interesses do capital ao mesmo tempo em que
se fazem de aliados dos trabalhadores.

Diz a notícia:
."Em r~sposta à ação impetrada pelo PDT, o

VIce-Presidente do jornal O Globo, João Roberto
Marinho, informou ao TSE que a transcrição dos
artigos publicados pelo jornalista Sebastião Neri
na "Tribuna da Imprensa" foi paga pela Associação
dos Banacos do Estado de São Paulo. O PDT in
&ressou com um pedido de liminar ao TSE contra
os jornais O Globo, O Dia e Folha de S. Paulo,
por entender que os artigos de Neri, publicados
pelos três jornais, cram difamatórios e mentiro
sos."

Segue a notícia, dizendo o vice-Presidente do Jornal
"O Globo" que quem está fazendo prática de poder
econômico, .crime eleitoral, não é o referido jornal,
que pura e slmplemente aceitou o anúncio mas assim
a Associação dns Bancos do Estado dc Sã~ Pau'lo. '

Ora, Sr. Presidente, o cpisódio revcla a muitas nuan
ces dcssa candidatsura quc, felizmcntc, começa a des
pencar e. a descer a ladeira, porque o povo começou
a descobrir a sua falsa natureza. Isso mostra, em primei
ro lugar, que o jornal O Globo não poderia aceitar
tais anúncios, que fogem das dimensões constantes da
Lei Eleitoral. Em segundo iugar, ressalte o envoivi
memo dos banqueiros, aliados do Sr. Collor de Mello,

que se vem apresent,!ndo como o candidto dos analfa·
betos, dos semi-alfabetizados e dos trabalhadores de
baixa renda. Ele não seria, de fato, se não tivesse este
apoio fantástico que lhe pcrmitc publicar anúncios em
três ou quatro jornais. Os artigos do Sr. Sebastião Ncri,
defendendo a candidatura de Collor de Mello c inju
riando e caluniando o candidato Leonel Brizola, não
passam de anúncios de baixo nível, publicados por auto
rização de quem pagar mais.

Conhecemos Sebastião Neri, jornalista competente,
que, no nosso partido, tinha um discurso de combatente
da democracia.

Pclas suas opções, pela sua inserção no Goiverno
Sarney, agora, no Ministério da Cultura, com o Sr.
José Aparecido, trabalhando como papagaio de pirata
do Sr. Collor de Mello, S. Ex' está, na verdade, prestan
do um desserviço à democracia, aliando-se aos inte
resses que dizia combater no passado.

Os banqueiros dc São Paulo estão financiando a cam
panha de Collor de Mello e seu projeto político de
mantef'as estruturas de privilégios que sacrifiquem o
povo brasileiro.

É preciso que esta Casa tenha conhecimento da reali
dade que está por trás da candidatura fantoche promo
vida pelo jornal "o Globo", pela Rede Globo de Tele
visão e, agora, também pelos grandes bancos brasi
leiros.

O SR. NILSON GIBSON (PMDB - PE. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Depu
tados, recentemente, estudando a vida do sociólogo
Gilberto Freyre, a fim de fazer um pronunciamento
numa sessão solene do Congrcsso Nacional em sua ho
menagem, verifiquei que, em agosto de 1935. três meses
antes da Intentona, publicou um longo artigo, de quase
duas páginas, defendendo a selva amazônica e utilizan
do, pela primeira vez no Brasil. a palavra "ecologia':
a fim dc condenar a devastação da natureza. Isso lhe
valeu ul11 processo no Departamento de Ordem Política
e Social em Pernambuco e enquadramento na Lei de
Segurnça Nacional. Foi o mcstre Gilberto Freyre acusa-

do de ser um dos autores do Manifesto Comunista e
de estar defendendo os negros com objetivos revolJl-
cienários. .

O Sociólogo Gilberto Frcyre fala em ecologia; pois
os leitores brasileiros gostam de palavras pomposas e
o autor sabe realmente cortejar esse apetite - disse
o escritor e adversário Manoel Lubambo em "Fron
teira", para endossar artigo de Afonso Arinos de Melo
Franco, publicado no Rio de Janeiro, afirmando que
o "Congresso Afro-Brasileiro" era uma organização
"demagógica e revolucionária que estimula a luta de
raças, preparatória para a luta de classe".

Sra. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, tão grande
como a Amazônia parece ser o desconhecimcnto que
o homem brasileiro, mesmo situado nas faixas mais
esclarecida da população, revela sobre a região, que
ocupa 58.8% do território nacional. Pesquisa impro
visada recentemente publicada pela imprensa, realizada
entre estudantes do Rio de Janeiro, constata que a ju
ventude carioca, embora se mostre preocupada com
a ecologia, pouco conhecimento revela sobre a Amazô
nia. Boa parte do que dizem saber são repetições de
mitos construídos nos tempos em que se chamava a
maior faixa de floresta tropical úmida do planeta de
"Inferno Vcrde", mitos jadestronados pelos cientistas,
mas que se vêm perpetuando de geração para geração.

Entre os mitos mais resistentes, inclusive de dimensão
internacional, está o de que a floresta amazônica é uma
espécie de pulmão do mundo, quando já está provado
que o oxigênio produzido pelo mata é totalmente consu
mido por ela própria.

Outro mito persistente é o da fertilidade do solo,
apesar da constatação científica de que a maior parte
da terra coberta pela floresta amazônica se constitui
de solos fracos, cuja fertilidade é sustentada apenas
pelo húmus produzido com a decomposição das folhas,
galhos e troncos quc as árvores depositam sobre a terra.

Recentemente, o Ministro do Interior lançou o Proje
to Nossa Natureza, um mutirão fantástico para defender
o grande patrimônio que é a nossa fauna e a flora.
O Ministro João Alves. ao lançar o programa, repudio1l
a tentativa de interferência dos países do Primeiro
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Mundo ua política ambiental brasileira, uma agressão
ao processo de construção de nossa nacionalidade, e
afirmou que a maior poluição é a da pobreza. .

O Ministro João Alves esclareceu que o programa
pretende conter a ação predatória do meio ambiente
e dos recursos naturais renováveis. regenerar os ecossis
temas mais afetados pela ação humana, cstruturar o
sistema de proteção ambiental, conscientizar a popu
lação para a necessidade de proteger o meio ambiente,
disciplinar a ocupação e a exploraçáo racional da Ama
zônia Legal e, finalmente, proteger as comunidades in
dígenas, extrativas e ribeirinhas.

O problema do meio ambiente. o problema ecológico
não é um problema de consciência nacional. Enquanto
no Brasil i'tlteiro todos nós não tivermos consciência
de que devemos defender nossa natureza; dentro de
cada homem e de cada mulher não existir o sentimento
de que ele é um passageiro dessa aventura humana
e que tem o dever de resguardar para o futuro a terra
onde ele tem os olhos e os pés. o País não caminhará
para alcançar os objetivos de proteger este grande Bra
sil. para que ele seja legado ao futuro com toda a sua
força. toda a força da nossa natureza.

Concluo, sugerindo que se crie no Brasil inteiro. em
cada Município, em cada localidade, em' conjunto de
pessoas que conscientizem a população do que deve
ser a preservação da natureza que tenho amor pela
ecologia. pelo meio ambiente e pela necessidade que
todos nós. os brasileiros, ternos de preservar a nossa
natureza, a natureza do País. Resumindo tudo o foi
dito até agora, posso afirmar que o sociólogo Gilberto
Freyre foi o precursor, aquele que fez prever pela pri
meira vez no Brasil a palavra ecologia., condenando
a devastação da natureza na Amazônia, E preciso evitar
os dois extremos: o dos ecologistas ingênuos, que dese
.lariam fosse a Amazônia apenas uma reserva extrati
vista ou, piOT ainda. urna região incólume e condenada
ao imobilismo. e a dos xenófobos. que não admitem
sequer opiniões sensatas do exterior, A essas sempre
estivemos e estaremos abertos, Mas o que mais nos
deve preocupar ê que a ocupação da Amazônia é objeto
de fanltistiea ignorélncia internacional, aprovada pelas
notícias distorcidas e até caluniosas divulgadas em seus
portentosos órgãos internacionais. É o integral desco
nhecimento do esforço gigantesco, corno nunca em sua
História, desenvolvido pelo Governo brasileiro em prol
da preservação da n9ssa ecologia e especialmente da
Região Amazônica. E a pressão crescente, ante a qual
se curvam inclusive Chefes de Estado do Primeiro Mun
do, partida de seus bem-intencionados, mas mal infor
mados partidos verdes. além de outros inconfessáveis
interesses econômicos.

A populaçao da Amazônia Legal. cerca de 13500.000
habitantes, pode ficar tranqüila, porque o desejo ferre
nho e pertinaz do sociólogo Gilberto Freyre está envolto
no modesto e humilde orador. representante do Estado
de Pernambuco.

Mas, para que fique nos Anais da Cãmara dos Depu
tados, peço a trascriçáo do pronunciamento do Ministro
João Alves. por ocasião do lançamento do Programa
Nossa Natureza. Parabenizo S. Ex' pela sua posiçao
corajosa e correta, que admite a colaboração interna
cional como apoio ao nosso desenvolvimento. O que
o Brasil recusa, e de resto recusariam quaisquer outras
nações soberanas, é a pretensão, por vezes vislumbrada,
de ingerência em assuntos que somente a nós dizem
respeito. O Brasil precisa de toda a ajuda que puder
recebcr para enfrentar o difícil dcsafio do desenvol
vimento e preservação amazônica, mas não abre mão
do direito e dever. de dirigir as ações nesse sentido,

Oportunamente voltarci ao assunto.

(PRONUNCIAMENTO A QUE SE REFERE
O ORADOR.)

"Senhor Presidcntc da República:
Vossa Excelência, Scnhor Prcsidcntc, cuja preocu

pação com a preservação do Meio Ambiente vem da
época de sna profícua atividade parlamentar. dentro
de brcves movimentos, anunciará à socicdade brasilcira
um novo Programa e institucionalizará objetivamente
u!TIa nova política nacional relativa à preservação ecoló
gIca.

A ato é aparentementc formal - pois que formais
são as coisas do Estado - mas o seu significado trans-
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ccnde as formalidades do ato e se projeta sobre as jane
las do País e sobre as varandas do mundo. como um
grito que corta espaço e tempo. Um grito que atinge
campos e matas, pãntanos e rios. fauna e flora: um
grito e~'pgico, desejado e op?rtun,?

Talvez 'neste momento, mais que em outro qualquer,
o gesto do Presidente Sarney esteja perpassado pela
sensibilidade do poeta Sarney. para redizer à nação
e ao mundo a mensagem ele outro poeta - o grande
Garcia Lorca -: "Verde que te quero verde".

Os ciclos alternativos da economia brasileira. em di
versos dos seus estágios, provocaram danos, alguns ex
tremamente graves em vãrias regiões do País, seguindo,
aliás, processo semelhante ao ocorrido em vários países
desenvolvidos e que por sua vez. cuidam também de
reverter essa situação. Para nós, portanto. é oportuno
que se alic a autoridade do governante à sensibilidade
do poeta, para restaurarmos a cspcrança do verde:

O ecossistema da Mata Atlântica - cuj a área original
está hoje reduzida a 3% - sofreu em sua fauna e flora
os maléficos efeitos da devastação, restam da vegetação
primitiva quase que apenas os preciosos remanescentes
contínuos preservados entre os Estados do Espírito San
to e do Rio Grande do Sul. A natureza. humilhada
e ofendida, respondeu com a erosão dos solos. o asso
reamento dos rios. a redução da vida, as alterações
climáticas.

Na Zona Costeira. em face da urbanização crescente
e a especulação imobiliária, destruíram-se os sistemas
ecológicos característicos, mormente no tocante às du
nas e aos manguesais. Pintou-se de cinza a natureza
que dantes era generosa e verde.

A integração da'fronteira oeste expõs o Pantanal Ma
to-grossense às transformações determinadas liela ação
devastadora da garimpagem irracional, da ampliação
agrícola indiscriminada, pelo uso indevido de agrotó
xicos. Desequilibrado o ccossistema, o homcm já comc
ça a se fazer vítima do próprio punhal.

No sistema ecológico da Baixada Maranhense. os
grandes projetos agrícolas e os desmatamentos e quei
madas aceleraram a depreciação ambiental. E não foi
possível. então, conter a mão devastadora.

As variávcis conjunturais que orientaram o desenvol
vimento dcscomprometido com o meio ambiente comc
çaram a apresentar-se. de algum tempo a esta data,
na Floresta Amazônica, sobretudo através das quei
madas de campos e matas. Por isso o Programa que
motiva esta solenidade, visa. naquela .:í:rea. a contenção
da atividade predatória do homem, a estmturação de
um sistema de proteção ambiental, o dcsenvolvimcnto
de um processo de conscientizaçáo, o regulamento da
,ocupação e cxploração racionais, a proteção às comuni
dades nativas. a assistência à atividade extrativista.

Estes esforços não foram concebidos sob a égide da
precipitação e da ansiedade que poderiam certamente
provocar grandes impactos mas. incorreriam no risco
de provocar também equívocos graves. S"o ações obje
tivas e possíveis, dcfinidoras de uma vontade inabalável
do próprio Presidente que. democraticamente, visa
atender a um anseio eminentemente nacional,

Mais do que as ações que serão imediatamente
implementadas, cabe dar relevo aos grupos de trabalho
que - com tempo e atribuições rigidamente definidas
- proporão urna política mais consentãnea e racional
para o meio ambiente, em suas várias facetas. Vale
dizer que esses Grupos, em cada setor específico, terão
a participação dos órgãos ambientais dos Estados, cujo
saber e experiéncia serão de importância extrema para
a concretização de urna política ecológica nacional de
médio e longo prazos.

O elenco de providências que ora serão demarcadas
revelam o reconhecimento do valor do patrimônio am
bientai e a necessidade de sua preservaçãó, como ele
mentos dc um estilo de desenvolvimento que, a partir
de agora, se inaugura. Saiu do peito a voz e fez-se
grito: "Verde que te quero verde".

Consciente de nossas riquezas naturais, de nossa na
tureza. de nossa eeologia. esperamos, nós brasileiros,
entregar aos nossos filhos um Brasil desenvolvido. mas
preservado.

Integrando ações dos Ministérios do Interior, da
Agricultura, da Rcforma e do Desenvolvimento Agrá
rio, sob a coordenação da Secretaria de Assessoramento
da Defesa Nacional; detenninando que sejam ouvidos
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o IBDF e' a Sema; instituindo grupos de trabalho inter
ministeriais em que participam também os Ministérios
da Justiça, do Trabalho, da Saúde. da Indústria e Co
mércio, da Educação, das Minas e Energia, da Ciência
e Tecnologia e a Secretaria de Planejamento e Coorde·
nação, além da já referida presença dos Estados: deter
minando ao Conselho Nacional do Comércio Exterior
a elaboração de Instrução Normativa para regular a
exportaçâo de madeira em toras; e. por fim, criando
uma Comissão Executiva para coordenar e controlar
as atividades, o diploma que institui () Programa "NOS
SA NATUREZA" mobiliza o governo.

Distribuindo tarefas. definindo objetivos claros e res
peitando as vocaçües regionais, V. Ex", Senhor Presi
dente. compõe soluções a um só tempo sociais. econô
micas e ecológicas. Integradamentc humanística e segu
ramente brasileiras.

Uma demonstração de que a preservação ecológica
é preocupação sobretudo dos brasileiros é o reconhe
cimento da própria ONU que, recentemente, enfatizou
que a Constituição Brasileira. recém-promulgada, é,
dentre todas as do mundo, aquela que mais dedica espa
ço ao meio ambicnte.

Por tudo isto. estamos vivendo. nesta ocasião, não
uma solenidade vazia de sentido e oportunidade, mas.
muito ao contrário, uma liturgia da responsabilidade
governamental aliada à sensibilidade mais conseqüente.
O homem anfíbio da Amazônia poderá em breve ter
nas farta~ águas amazônicas, a água lustt;al em que,
vcndo rcfletida a sua facc, verá cspelhada,a gratidão
de todos.

Não procura o Programa "NOSSA NATUREZA",
ao traçar uma política de ocupação racional da Amazó
nia, isolá-Ia em uma redoma. Cahe-nos, isto sim. ocu
pá-Ia pelos brasileiros e para os brasileiros. Como já
disse o Presidente Sarney: "uma nação que tem o Ama
zonas não pode temer o futuro". Queremos o futuro.
queremos o desenvolvimcnto e ternos a ccrteza de que
um e outro não são incompatíveis com a preservação
ecológica racional e adequada.

A nossa política do meio ambiente, que se delineia
na Programa que hoje se institucionaliza, é realisül.
Sem esquecer que somos um País em desenvolvimento~

com elevado índice de crescimento demográfico. e que,
em conseqüência precísamos criar 1,7 milhão dc empre
gos por ano. E a região amazônica tem um papel impor
tantíssimo a cumprir. em face das suas potencialidades
econômicas, Papel que ela há de cumprir - repita-se
- dentro da concepç::.1o de que desenvolvimento não
é incompatível com preservaçüo racional do meio am
biente.

O Ministério do Intcrior continua a postos para essa
grande missão. Já vínhamos fazendo. em convênio com
os Estados de Rondônia e Mato Grosso. de modo silen
cioso mais efetivo, promovendo o zoneamento agroeco~

lógico de suas áreas, já concluído e que agora estamos
estendendo para toda a Amazônia. E essa açáo substan
tiva, tão enfaticamente elogiada pelo Banco Mundial.
pelo BID c pela FAO, soma-sc adequadamente ao Pro
grama "NOSSA NATUREZA". Como dantes, conti
nuamos a postos. sentinelas de um futuro amazônico
desenvolvido e racional.

E assim, Senhor Presidente, esta solenidade tem
O sentido de resposta ao desafio de construir o amanhü.
Um amanhã de homcns livres e uma natureza livrc.
Se tal não ocorresse, aconteceria conosco aquilo que
Kantorovícz denuncia nos versos famosos:

"Na primeira noite eles entram em nosso jardim,
roubam-nos uma flor. e não dizemos nada;

Na segunda, já não se escondem. pisam o nosso
jardilll, matam nosso cão. e não dizemos nada:

Na terceira, conhecendo nosso medo, invadem
nossa casa. roubam-nos a luz. arrancam nossa voz
da g~.rganta. e aí já não podemos dizer mais na
da...

É tempo, ainda, Senhor Presidente. Prova-o V. Ex"
com a sensibilidade de legítimo filho da Amazônia, para
alegria dos brasileiros.

Muito obrigado."

o SR. OCTÁVIO ELISIO (PSDB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados.
assomo à tribana hoje para manifestar minha preocu-
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pação com relação à situação financeira e orçamentária
do setor mineral, especialmente das autarquias e empre
sas ligadas ao Ministério das Minas e Energia.

O Departamento Nacional da Produção Mineral e
a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais vivem
a maior crise de suas existências, por falta de recursos
financv ""Itam-Ihes verbas para pagamento dos
aluguéis <..k ~;!S escritórios regionais. para os serviços
de limpeza e conservação, e estão ameaçados de não
saldarem suas contas de luz, telefone e seus compro
missos com o transporte, alimentação e serviço médico
a seus funcionários. Para pagamento de seu pessoal,
a CPRM vem colocando à vcnda imóveis de sua proprie
dade.

Vejam, Srs. Deputados! Está a CPRM se desmobi
.lizando, não para continuar o nível de seus investimen
tos, mas sim para pagar seus funcionários!

Mais do que isso, ainda, paralisam-se os seus serviços
no conhecimento geológico básico do País, programa
essc exigido, acompanhado e aplaudido pela comuni
dade do setor mineral. Igualmente, começam a inter
romper-se os trabalhos do DNPM relacionados à fiscali
zação das pesquisas e lavras de bens minerais, particu
larmente aqueles relacionados ao ar1. 43 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, por meio do
qual exigimos que essa fiscalização se faça para verifi
cação de eventuais inadimplências.

Estão sendo interrompidos os acordos de cooperação
técnica internacional.

A avaliação de depósitos minerais pela CPRM, em
.seu setor de pesquisas próprias, e todo (] trabalho de
geologia feito pelo DNPM estão sendo desativados, e
não se financiam mais as pequenas e médias empresas
de mineração em seus trabalhos de pesquisa mineral.
É a geração de novas jazidas que estã deixando de
acontecer, com prejuízos incalculáveis para o País.

Centenas de técnicos de ambas as instituições, em
cujo treinamento foram investidos mais de .6,5 milhões
de dólares nos últimos 4 anos, começam a parar os
serviços que vinham executando, e, cruzando os braços
opor falta de recursos financeiros, iniciam o lançamento
por terra de todo um aprendizado difícil de ser recupe
rado sem novos e grandes investimentos se a situação
assim permanecer por mais 3 ou 4 anos.

Portanto, Sr. Presidentc, é lamentável que, num sctor
vital à soberania do País, um setor ao qual a Constituinte
deu atenção prioritária, o seu desenvolvimento seja pre
judicado pela falta de recursos financeiros.

Não é possível um país com o potencial mineral que
temos não fazer pesquisa e desenvolvimento da ativi
dade de prospecção no mapeamento básico e mesmo
de jazidas minerais. Em decorrência disso, certamente
teremos um reflexo no futuro, no que se refere ao de
sempenho do setor mineral.

O setor responde de forma lenta aos invcstimcntos.
Para termos produção mineral daqui a 5 ou 8 anos,
teríamos de fazer investimentos hoje. O País tem um
enorme potencial em termos de recursos minerais, mas
infelizmente não descobrirá jazidas se mio fizer mapea
mento básico, prospecção e pesquisa.

É indispensável que esses recursos venham para a
pesquisa tecnológica, porque cada jazida é um caso
à partc, e seu aproveitamento cconõmico depcnde do
desenvolvimento tecnológico.

Concluo, Sr. Prcsidente.

PARECER DA COMISSÁO DE
CONSTITUIÇÃO . .JUSTIÇA E REDAÇÁO

I - Relatório

Estc projcto, aprcscntado pelo nobre Senudor Nelson
Carneiro, proíbe os Departamentos de Trânsito no Dis
trito Federal, nos territórios, nos Estados e nos Muni
cípios de emplacar veículos de propriedade da União,
dos Estados e dos Municípios a não ser com chapas
oficiais. A desobediência implica falta grave do funcio
nário encarregado desse serviço.

A proposição fora .julgada constitucional, jurídica e
de técnica legislativa pela Comissão de Constituição
e Justiça e aprovada com emendas pela Comissão de
Transportes.

Com o advento da Resolução n" 6189, ocorreu nova
distribuição.

É o relatório.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

11 - Voto do Relator

Estão obedecidas as normas da Constituição Federal
relativamente: .

- à competência legislativa da União (art:"22):
- às atribuições do Congresso (art. 48, capu!);
- à legitImidade da iniciativa (art. 61. eaput);
-à elaboração de lei ordinária (art. 59, inciso 1Il).
A técnica legislativa é a que se recomcnda.

. l?iantc do e~p~sto, V,?to ~ela constituckmalidade, ju
ndlcldade e tecmca leglslatrva deste Projeto de Lei n"
6.503/85.

Sala da Comissão, 4 de setembro dc 1989. - Depu
tado Theodoro Mendes, Relator.

UI - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e Redação,
em reunião ordinária ple~ária realizada hoje, opinou
u~ammem,:nte'pelaconstItucionalidade, juridicidade e
tecmca legislativa do Projeto de Lei n" 6.503/85. nos
termos do parecer do relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Mendes
~Ibelro, no exercício da Presidência (art. 76, caput,
In fine, do RI), Bernardo Cabral, Carlos Vinagre, Har
lan Gadelha, Hélio Manhães, Leopoldo Souza. Osvaldo
Macedo, Michel Temer, Nilson Gibson, Plínio Martins,
Theodo;o .Mendes, Renato Vianna, Rosário Cangro
Neto. SergIO Spada, TIto Costa, Aloysio Chaves, Costa
Ferreira, Dionísio Hage, Messias Góis, Ney Lopes, Jor
ge Arbage,VIlson Snuza, Juarez Marques Batista, Sig
marmga SeIxas, Gerson Pcres, Miro Teixeira, Roberto
Torres. Ibrahim Abi-Ackel, José Genoíno. Marcos For
miga, Afrísio Vieira Lima, Francisco Sales, José Melo,
Jorge Hage, Wagner Lago, Alcides Lima, Eduardo
Bonfim e Gonzaga Patriota.

Sala da Comissão, 14 de setembro de 1989. - Depu
tado Mendes Ribeiro, no exercício da Presidência. _
Deputado Theodoro Mendes, Relator.

E as perspectivas de que isso aconteça, Srs. Parlamen
tares,são reais, já que os investimentos previstos em
geologia, em ambas as instituições, em 1990, não che
gam a 10% das necessidades estabelecidas pela comuni
dade do setor. Pior ainda, tais investimentos represen
tam tão-somente menos de 20% daqueles realizados
em 1978.

No orçamento do Ministério das Minas e Energia,
o setor mineral, representado pelo DNPM e CPRM,
representa apenas 1%

Reconheço que os investimentos em energia são fun
damentais e indispensáveis para esta Nação~ cujo consu
mo cresce à média anual de 5%, apesar dessa economia
estagnada. Mas é indispensável também que se continue
a investir na descoberta de bens minerais e no scu desen
volvimento. Os insumos necessários à construção civil,
à agricultura, à fertilização e correção de nossos solos.
muitos dos insumos industriais do País provêm do setor
mineral.

Certamente que tais bens e insumos terão de ser asse
gurados de qualquer forma, e mio sendo detectados
no nosso suhsolo, por ausência de investimento básico
na sua descoberta, restar-nos-á o dispêndio de bilhões
de dólares para a sua importação, como nas décadas
de 50 e 60.

Nada disso interessa a este País. O prejuízo de agora
se agrava a médio e longo prazos.

Vejam bem, Srs. Parlamentares, que cada dólar in
vestido na descoberta de novos depósitos minerais, aqui
no Brasil, através do conhecimento geológico-básico
proporcionado pelos levantamentos executados por
equipes da CPRM e DNPM, representa uma economia
de no mínimo lO dólares em importação. A diferença
poderia e deveria ser aplicada em outros campos sociais.
como edncação e saúde, de tanta carência interna.

É preciso, pois, que asseguremos programas e investi
mentos sérios e essenciais. como os realizados pelo
DNPM e pela CPRM. Esta decisão política passa, ne
cessariamente, pelo fOltalecimento de ambas as institui
çôes. aprovando-lhes os recursos necessários aos seus
investimentos básicos, os quais, de tlio pequenos que
são, não reprcsentarão certamente sangria do Erário
público. Antes, pelo contrário, refletirão o nosso reco
nhecimento àquele setor e ao trabalho que seus técnicos
vêm realizando, como verdadeiros bandeirantes moder-
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nos, na procura dos recursos minerais fundamentais
à garantia da soberania nacional e à sustentação do
desenvolvimento.

o SR. ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS (PDS
-Se) -Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Deputados, é com
pesar que, possuído por um sentimento de revolta, Ve
nho a esta tribuna solidarizar-me com a comunidade
de Pomerode, Município catarinense situado no Vale
do Itajaí, pelas ofensas sofridas em recente programa
de televisão, exibido em uma das emissoras que cobre
praticamente todo o território nacional.

A população, estarrecida diante da forma com que
o programa apresentou a comunidade, as tendências
e os costumes da boa gente de Pomerode, enviou-me
um ofício, subscrito pelo Vice-Prefeito, pelo Secretário
de Planejamento da Prefeitura.e pelo Dire,tor Executivo
da Fundação Cultural de Pomerode, encaminhando
me, através dessa correspondência expediente remetido
pelo Prefeito Municipal de Pomerode ao Sr. Ministro
da Justiça; ofício subscrito, igualmente, pelo Secretário
do Planejamento e pelo Diretor Executivo da Fundação
Cultural de Pomerode.

Nesse ofício, o Prefeito, levando ao conhecimento
do Ministro da Justiça o fato de que, rccentcmente,
a comunidade de Pomerode foi atingida por verdadeiro
programa difamatório orquestrado por uma emissora
de televisão que cobre todo o território nacional. solicita
providências no sentido de este agravo ser devidamente

.reparado.

É importante, Sr. Presidente, Sr"' e Srs. Deputados,
destacar a serenidade e o equilíbrio da manifestação
da gente de Pomerode ao afirmar, no expediente dirigi
do ao Sr. Ministro da Justiça que "não acreditamos
que a censura seja um mecanismo salutar". Com essa
ressalva. a população solicita que os poderes públicos
definam "com clareza e energia que os brasileiros aspi
ram e precisam de mensagens educativas, culturais e
de caráter harmônico e pacífico".

Mais adiante. o expediente lembra que os brasileiros
de Pomerode, de origem germânica, têm "orgulho de
fazer parte desta Naçlio, com seu colorido fantástico
de culturas, costumes, raças, cores e religiões", e acres
centa que os brasileiros de Pomerode, "de fé cristã,
têm consciência e honram os deveres constitucionais.
morais e cívicos para com a Pátria".

O ofício lembra a história desse pequeno Município,
situado às margens do rio do. Testo, no Médio Vale
do Itajaí, que hoje é um grande centro industrial, com
uma produçlio agrícola considerável, toda ela nascida
do esforço de pequenos e médios proprietários.

É de lamentar que um veículo tão precioso e tão
valioso como a televisão seja utilizado para tentar man
char a imagem de uma comunidade exemplar como
a de Pomerode, gente que trabalha, que luta, que cons
trói a grandeza de Santa Catarina e do Brasil.

SI. Presidente, peço a V. Ex' a determinação da Mesa
para que o ofício que me foi dirigido e aquele que
por cõpia me foi encaminhado, dirigido ao Sr. Ministro
da Justiça, constem deste meu pronunciamento de soli
dariedade à gente boa e honrada de Pomerode.

Obrigado.
Ofícios a que se refere o orador:

Ofício n" 316/89
Pomerode. 20 de setembro de 1989

Exm" Sr. Deputado
Dr. Antônio Carlos Konder Reis
Câmara dos Deputados
Brasília-DF

Sr. Deputado:
Em anexo segue a carta/manifesto endereçada ao Se

nhor Ministro da Justiça na qual esta Prefeitura externa
a sua insati,fação em face das reportagens negativas
dirigidas ã Comunidade de Pomerode pela Rede Man
chete.

Certos de podermos contar com a sua valiosa com
preensão para a gravidade do problema, permanecemos
à sua disposição.

Atenciosamente, Wilehim Zils, Vice-Prefeito - Ar
min Harbs, Secretário de Planejamento - Irinen Voig
t1aender, Diretor Executivo Fundação Cultural de Po
merode.
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Ofício n' 299/89
Pomerode, ·15 de setembro de 1989

Exm'Sr.
Dr. Saulo Ramos
DD. Ministro de Estado da Justiça
Ministério da Justiça
Brasília-DF

Senhor Ministro:
Com subida honra dirigimo-nos à V. Ex' identifi

cando-o em sua função e compromisso para com a Pátria
Brasil, como uma pessoa s~nsível a nosso apelo/denún
cia.

Certamente será de seu conhecimento, que Pome
rode no Estado de Santa Catarina é uma cidade de
pequeno porte, encravada no Médio Vale do Itajaí,
com boa expressão turística e uma atividade econômica
fundamentada no binômio indústria e atividade agrícola
de auto-sustento.

Pomerode também é conhecida por seus indicadores
sócio-econômicos ímpares, detendo récordes nacionais
de renda per capita, analfabetismo, sobrevida infantil,
percentual de população economicamente ativa, núme
ro de veículos, etc.

Os indicadores apresentados deveriam representar
um marco e um exemplo de modelo que deu certo
a ser seguido por todos segmentos sociais e regionais
brasileiros, atualmente alcançados por uma crise sócio
econômica sem precedentes.

Pomerode continuará sua luta e labor, sem trégua
e descanso, no sentido de contribnir com sua parte na
edificação de um Brasil onde reine a hannonia, prospe-
ridade e justiça social. .

Esta mesma Pomerode ora apresentada, está sendo
recentemente atingida por uma verdadeira jornada ou
programa de difamação, orquestrada pela Organização
Manchete. que em reportagem repugnante e de inequí
voco teor discriminatório e racista tenta impingir um
verdadeiro estigma de anomalia aos municípios de Po
merode.

A história recente provou o dano e sofrimento capaz
de ser gerado pelo racismo, discriminação étnica e reli
giosa.

Também a atualidade ainda é palco dos absurdos
de guerras e convulsões sociais de origem racial ou relI
giosa, a exemplo do Oriente lvfédio é África do Sul.

Nós brasileiros pomerodenses temos certeza de que
1/. Ex' se encontra permanentemente alerta e sensível
no sentido de coibir estas prâticas espúrias. uma vez
que discriminação étnica e religiosa definitivamente não
parteneem à índole e tradição do povo brasileira.

Somos conhecedores dos amargos e desumanos desti
nos a que levam a discriminação, tâo claramente conde
nados na nOva Constituição. Não podemos permitir que
pessoas de brasilidade discutível dêem evasão a seus
instintos e ódios raciais, comprometendo nosso convívio
cosmopolita e harmônico.

Pedimos sua ação enérgica e imediata junto à Man
chete e SBT no sentido de que reavaliem sua progra
mação carregada de futilidades. leviandades para com
os bons costumes. violência e recentemente racismo.

Precisamos de emissoras, profissionais e programas
que realmente contribuam para a formação ética, mo
ral, cívica e intelectual dos brasileiros.

A recente conquista de liberdade de expressão e im
prensa, está sendo usada de forma indevida onde se
consegue criar cenas de erotismo e violência em horários
infantis e nos filmes mais singelos.

Não acreditamos que a censura seja um mecanismo
salutar. E preciso definir com clareza e energia que
os brasileiros aspiram e precisam de mensagens educa
tivas, culturais e de caráter harmônico e pacífico.

Pedimos um basta à esta jornada sistemática de cas..
tração mental através da pregaçáo do ódio. sexo, violén
cia e racismo.

Para seu conhecimento, Pomerode foú fundada em
1861, por imigrantes oriundos da Alemanha, da região
da Pomerânia (hoje Polônia). Os imigrantes desecn
dentes, neste curto prazo construíram este pequeno c
próspero segmento da Nação Brasileira. O Brasil com
sua característica e índole receptivos. recebeu estes no
vos brasileiros que souberam corresponder através do
trabalho.

O Brasil recebeu pelas mais diversas vias, imigrantes
de toda parte do mundo, compondo este atual povo
alegre, pacífico e de indiscutível capacidade realizadora.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

N6s, Brasileiros, de origem germânica temos orgulho
em fazer parte desta Nação, com seu colorido fantãstico
de culturas, costumes, raças, cores e religiões.

Nós, Brasileiros, de fé Cristã, temos consciência e
honramos nossos deveres constitucionais, morais c cívi
cos para com nossa Pátria Brasil.

Nós, Brasileiros cidadãos de Pomerode, conhecemos
os inequívocos preceitos de justiça social e humani
tárias, previstos nos artigos de base da Constituição
Brasileira, condenando com clareza, qualquer tipo de
discriminação por origem, raça, sexo, idade, cor ou
fé.

Nós, pomerodenses, assimilamos um legado cultural
deixado por nossos antepassados imigrantes, que entre
outras coisas prevê o absoluto respeito e receptividade
a qualquer pessoa, não importando sua origem, raça,
cor ou fé. Graças a este legado, consideramo-nos uma
cidade tipicamente brasileira com uma maravilhosa he
terogeneidade cultural e étnica, más não deixando des
vanecer nossas características de origem através de fol
clores e tradições, aspecto este aliás, que compõe o
pluralismo da história e identidade brasileira.

Nós eidadãos brasileiros residentes em Pomerode pe
dimos que seja dado um basta definitivo à esta jornada
racista protagonizada pela Manchete atualmente c SBT
há ccrea de três meses.
A Manchete designou recentemente a rep6rter Maria
Alice que após simpático, caloroso e falso convívio de
duas semanas coletou dados e depoimentos para identi
ficar uma índole suicida e tendência ao alcoolismo. rela..
cianando-os com a origem germânica e religião E van
gélica Luterana.

Toma-se desnecessário comentar que além de serem
dados compilados de maneira maldosa c equivocada.
é também o pretendido correlacionamento ridíeulo, no
entender de qualquer pessoa. de inteligência mediana.

Nós pomerodenses queremos educar nossos filhos no
sentido de termos uma futura geração de brasileiros
,íptos e sem desvios eomportamentais. .

Imprensa e televisão não podem ser vistos como mero
empreendimento comercial. A estratégia. penetração
e influência dos mesmos, exige que sejam administrados
por brasileiros responsâveis e comprometidos com a
Pátria.

Cordialmente, ,ienrique Ilrcws Filho. Prefeito Muni
cipal - Armiu HariJs, Seeretálio de Planejamento 
lin'eneu Voígtlaenàer, Diretor Executivo Fundaçáo Cul
tural de Pomerode.
FS: Nos dias 6-9 a 12-9 a TV Manchete compareceu
em Pomerode com suas equipes completas de Cinema
tografia e jornalismo, levantando dados sobre o tema
5uicídio e que, pelo que nos consta será exibido em
rede nacional no dia 20-9 às 23:30 h. no programa Docu
me.nto Especial. Pedimos sua atenção e eventuais provi
dências para a mencionada exibição cujo teor desconhe
cemos.

{]; SR. AMAURY MÜLLER (PDT - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, permi
tam-me Que invoque apenas e tão-somente um verso
do poema "Y J uca Pirama", de Gonçalves Dias: "Meni
nos. cu vi"',

Pela primeira vez em toda a história deste Parla
mento. o plenârio da Câmara dos Deputados foi ocupa
do literalmente por gente com cheiro de povo; pela
primeira vez na longa história do Congresso Nacional
o plenário desta Casa foi povoado por gente que repre
fJ::nta verdadeiramente a opressão, a fome, a miséria,
a marginalização da grande maioria do povo brasileiro.
Se foi eloqüente. também foi um espetáculo dramático
a ocupação deste plenário. de fonna democrática, pelos
meninos e meninas de rua que encerraram hoje seu
encontro nacional.

Sr. Presidente, não há mais como ocultar a realidade.
O Brasil, país de potencialidades e riquezas incalcu
láveis, é hoje um inferno sem remissão para os pobres
cada vez mais pobres e cada 'Vez mais miseráveis, c
um reino sem fronteiras para os ricos cada vez mais
ricos e cada vez mais poderosos. .

Esses milhões de crianças famintas e esfanapadas.
que perambulam pelas ruas das cidades, percorrendo
numa dolorosa procissão as latas dc lixo em busca de
um inatingível pedaço de pão representam o Brasil dos
nossos dias. Enquanto uns poucos privilegiados dissi
pam no luxo afrontoso e no supérfluo o que falta à
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mesa da grande maioria, verdadeiras multidões de me
nores e adolescentes esquecidos, marginalizados, piso
teados em seus direitos esseneiais multiplicam-se aqui
c acolá, em toda parte, em todos os lugares, nos bolsões
de miséria absolutá; nos guetos de pobreza explícita
que, desgraçadamente, marcam a vida nacional.

E que pedem esses menores abandonados, esses me
ninos e meninas de rua, esses adolescentes que estão-se
perdendo por omissão dos poderosos nos descaminhos
do vício e do crime senão apcn,!s compreensão, amor
e justiça social, Sr. Presidente? E hora de o Congresso
Nacional acordar para esta dura e trágica realidade.

A Constituição, no seu art. 227, diz que "é dever
da famI1ia, da sociedade e do Estado assegurar à criança
e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito
à vida, à saúde. à alimentaçáo, à educação, ao lazer.
à profissionalização, à cultura, à dignidade. ao respeito,
à liberdade e à convivência familiar c comunitária".

Não há mais como admitir que esta Casa deixe de
trabalhar, deixe de cumprir o seu dever, o seu compro
misso formalmente assumido com a sociedade brasi
leira, voltando-se exclusivamente para o processo de
sucessão presidencial e realizando sessõcs apenas às
quartas-feiras, enquanto essas crianças brasileiras, co
mo nós com igual direito à vida c à felicidade. continuam
perdendo-se por aí, levadas ao vício, à violência e ao
crime. por nOssa lamentável omissão.

O que se pede, SI. Presidente, é consciência política,
é respeito à liberdade, à vida, à dignidade desses 30
ou 35 ou 40 milhões de menores que pelas ruas peram
bulam. sem amanhã. sem futuro. enquanto a sociedade.
que ainda rescende a perfumes caros, mas está apodre
cida por dentro, ignora que eles são seres humanos.

O Congresso Nacional não tem esse direito, Sr. Presi
dente. Por isso, aO criticar essa decisão elitista. em nome
de um processo de sucessão presidencial importante,
retira dessas crianças o direito de ter regulamentado
o tcxto constitucional e asseguradas suas prerrogativas.
Quero apenas lamentar que este País tenha olhos e
não queira ver a miséria que se multiplica em toda
parte, tenha ouvidos e não queira ouvir o clamor, que
emana das ruas, desses milhões de seres humanos semi
párias. que certamente, amanhã. se não olharmos para
eles hoje, se transformarão em peligosos criminosos.
em marginais sem entranhas, c tudo porque. na hora
em que fomos chamados a definir nossa posição c assu
mir nossos compromissos. lamentavelmente nos omiti
mos. Não quero ser um desses, Sr. Presidente. Não
quero Que amanhã meus próprios filhos me encarem
rubros de vergonha por nüõ te]: eu cumprido o compro
misso que, nos palanques oficiais, decidi assumir.

Tenho a certeza e a convicção de que esta Casa acor
dará para a realidade, a fim de salvarmos as instituições
e.evitarmos que a democracia seja. uma vez mais, vítima
dos usurpadores do poder. dos golpistas de sempre,
dos fisiológicos, dos oportunistas e dos arrivistas.

Por isso, Sr. Presidente, para encerrar, quero mani
festar aqui meu protesto. Fui eleito e sou pago para
trabalhar. c grande parte do meu trabalho se realiza
nesta Casa, especialmcnte aqui no plenário. onde se
votam os mais importantes projetos que regulamen
tarão amanhã o texto constitucional. que continua Cli"

penga e míope. exatamente por.causa dessa omissão.

<D SR. NE-LSON AGUIAR (PDT - ES. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, tivemos
uma sessão histórica, hoje, na parte-da manhã, com
a Casa literalmente tomada por cidadãos procedentes
de todos os recantos do País, conhecidos como meninos
e meninas de rua. Não seria necessário outro dcpoi..
mento para provar que tudo, nesta República. está erra
do, ao reconhecermos a rua como uma instituição onde
crianças vivem e trabalham.

Não sei se é do conhecimento de V. Ex"', mas um
dos ilustres e dedicados funcionários do plenário, aqui
presente. passou por essa experiência dramática. Tra
ta-se de Jorge Pereira Rosa, menino de rua, que venceu
üs ellonnes obstáculos e as adversidades colocadas em
scu caminho, c aqui chegou.

A verdade é que - como demonstram as estatísticas
do Governo - apenas 20% dos abandonados, tendo
passado pela experiência da rua. vencem as adversi
dades. conseguem sobrepujar os obstáculos c se tornam,
dentro dos padrões da sociedade brasileira, aquilo que
denominamos homens e mulheres de bem. Os 80%
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restantes terminam ou trancafiados nas instituições ofi
ciais, masmorras, internatos espalhados pelas Capitais
deste País, as chamadas casas de contenção, ou nas
penitenciárias de adultos. quando completam dezoito
anos. Esses são dados encontrados nos arquivos das
penitenciárias brasileiras ou da Funabem.

Como podemos chegar ao ponto de instituir a rua
como referência de vida e de trabalho das nossas crian
ças! Meninos e meninas de rua! E da rua mesmo!

V. Ex" receberam cópia de uma foto que vem sob
o título de "Brasil Criança Urgente", tirada na cidade
de Salvador. Nela temos uma mão de pedra, de granito,
com uma criança no colo. Isto não é o resultado da
arte do fotógrafo Luciano Andrade, mas o retrato da
rcalidade. Ao passar por uma das praças de Salvador,
encontrou essa criancinha deitada nos braços da mãe
que não teve, e começou a fotografá-la. Daí a pouco
a criancinha acordou e Luciano Andrade descobriu que
o menino estava com febre de 39", dormindo nos braços
de uma mãe-madrasta de pedra.

Desgraçadamcnte, a nossa querida Pátria transfor
mou-se na mãe-madrasta de granito para milhões de
crianças brasileiras. Não precisaríamos de qualquer de
poimento que os economistas e os sociólogos pudessem
apresentar-nos ou que os juristas pudessem trazer-nos;
não precisaríamos de mais nada para provar que. nesta
República, tudo está errado, em termos de modelo de
vida e de convivência, que adotamos ao longo dos anos.
Basta atcntar para a situação das nossas crianças. Será
por falta de recursos? Provarei com estatísticas que não.
Nossos economistas afirmam que somos a oitava maior
economia do mundo capitalista. Outras 86 nações do
mundo capitalista, muitas delas mais pobres do que
nós, atendem melhor às suas crianças.

Não é, portanto, por falta de rccursos. mas, sim.
por falta de medidas urgentíssimas para reformular a
nossa legislação relativamente ao setor.

Muito obrigado Sr. Presidente.

o SR. LUIZ MARQUES (PFL - CE. Pronuncia o
seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputa
dos, venho a esta trihuna apelar para o Sr. Ministro
da Agricultura, Dr. Íris Rezende, no sentido de que.
o mais rápido possível, seja reparada gritante injustiça
de que são alvo os Engenheiros do Departamento Na
cional de Obras Contra as Secas (DNOCS), que têm
salários inquestionavelmcnte bastante dcfasados em re
lação aos Agrônomos e Veterinários daquela Autar
quia.

A Lei n" 7.600, de 18 de maio de 1987, proporcionou
aos Engenheiros Agrônomos uma gratificação escalo
nada de 95% a 120%, incidente sobre o vcncimento
ou salário de referência em que o mesmo estivesse posi
cionado.

A exposição de motivos do Exm" SI'. Presidente da
República que encaminhou o projeto de lei fazia refe
rência à necessidade de isonomia salarial entre os Agrô
nomos e Veterinários, estes j,\ contemplados com a
referida gratificação. e ainda ao fato de o exercício
de ambas as categorias profissionais exigir deslocamen
tos às regiões rurais do País.

Nada mais justo do que a extensão do benefício aos
Agrônomos. nada porém mais odioso do que a exclusão
dos Engenheiros.

A discriminação é tanto mais injustificada se atentar
mos para as atribuiçóes inerentes ao Dnocs, preconi
zadas pela Lei n') 4.229, que transformou o Dnocs em
autarquia, e o Decreto n" 73.159, que dispõe sobre a
estrutura básica, quando enfatizam que as obras e servi
ços realizados pelo Órgão são localizados, exclusiva
mente, nas áreas rurais do Polígono das Secas.

Como excluir os Engenheiros, se suas condições de
trabalho se enquadram em idêntico critério de adversi
dade física enfrentadas pelos Agrônomos e Veteriná
rios'?

Convém salientar que tal diferenciação de tratamento
já perdura por dois anos, com um difercncial para me
nos, nos salários dos Engenheiros, da ordem de 40%.
em relação aos Agrônomos e Veterinários.

Tal diferencial no contracheque de agosto último re
presentou a importância de NCz$ 950,00,

A absurda persistência desta situação, sem que tenha
sido encontrada. até agora. uma solução para o proble
ma. não obstante as gestões feitas pela Direção Geral
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do Dnoes. junto ao extinto Ministério da Irrigação e
por parte da Sotec (Sociedade de Técnicos de Nível
Superior do Dnocs), está criando um clima de desmo
tivação e, até certo ponto, de revolta entre os profis
sionais de engenharia. notadamente no momento em
que os servidores públicos enfrentam reconhecida fase
de dificuldade, agravada pela inflação galopante e pelo
achatamento salarial.

Esta descabida discriminação poderia ser sanada, se.
por inieiativa do Poder Executivo. fosse enviado ao
Congresso Nacional projeto de lei estendendo os bene
fícios da Lei n' 7.600 a toda a categoria de Engenheiros
do Dnocs, historicamente reconhecidos como respon
sáveis pela condução dos destinos do dep~rtall1ento.

O apelo que renovamos ao Ministro Iris Rezende
é no sentido de que tome a iniciativa de cncaminhar
ao Presidente da República exposições de motivos soli
citando, de imediata, a reparação da injusta discrimi
nação.

Era o que eu tinha a dizer.

o SR. JAYME PALIARJN (PTB - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidentc, Sr" e Srs. Deputados,
vimos na Casa, hoje, uma verdadeira apoteose consti
tuída pela presença de crianças de rua. Na verdade,
há quase dois mil anos Jesus Cristo deu uma demons
tração inequívoca de que as crianças deveriam ser trata
das com bastante carinho. Naquela oportunidade, quan
do os discípulos as impediram de chegar perto de Cristo,
Ele os admoestou dizendo: "Não as impeçais, porque
delas é O Reino do Céu". Quer dizer, deveriam ser
tratadas e cuidadas com o máximo carinho, porque sã.o
inocentes.

No Brasil sabemos que o sofrimento das crianças ca
rentes é especialmente devido à falta de responsabi
lidade dos pais, pois muitos deles uunca pensaram em
um planejamento familiar e colocam filhos no mundo
a torto e a direito.

O que aconteceu hoje aqui foi muito importante para
que a classe política, os Governadores, os presiden
ciáveis, enfim, aqueles que assumem uma parcela de
responsabilidade no destino dos Municípios, dos Esta
dos, da Nação possam, realmente, tratar com mais cari
nho as crianças do nosso País.

Outro assunto que gostaria de abordar diz respeito
à nossa Casa de leis. Ultimamente estamos tendo difi
culdades nos gabinetes. porque as lâmpadas estão quei
madas, e, ao solicitarmos sua troca, a resposta é a de
que nâo existe verba para trocá-las. Os telefonemas
não estão sendo pagos, também por falta de verbas.
Quando pedimos um carro para fazer uma visita ou
falar com um Ministro. a resposta do responsável pelo
setor de transportes é de que não há carro no momento.
O Deputado tem de alugar um táxi para correr a cidade.

Sr. Presidente, há outros problemas nesta Casa. Os
Deputados são atendidos no Serviço Médico, se ficarem
doentes, mas suas faml1ias não têm direito algum a
atendimento por parte desta Casa. Isto é lamentável.
Quando eu era pastor. pagava o INPS e tinha direito
a atendimento médico - e não somente eu, mas a
minha família também. Agora. nesta Casa, h,' Depu
tados que. com suas esposas doentes, gastam tudo aqui
lo que recebem para pagar médicos. hospitais e medica
mentos, porque a sua família não tem direito a assis
tência.

Portanto, deixo a indagação: será que há falta de
capacidade da Mesa para administrar esta Casa? Ou
a Câmara .iá se encontra em situação pré-falimentar?

o SR. PRESIDENTE (Carlos Cotta) - A Mesa infor
ma ao ilustre Deputado Jayme Paliarin que a crise não
é só na Câmara e no Senado, mas no País inteiro.

Suas reclamações serão levadas à Mesa. e oportuna
mente entraremos em contato com V. Ex" para prestar
as explicaçóes necessárias.

o SR. JOÃO DE DEUS ANTUNES (PTB - RS.)
-Sr. Presidente, Srs. Deputados, assistimos hoje. pela
manhã, quando o Congresso estava reunido, a um qua
dro de dor e sofrimento pelo qual passam aproxima
dameote 35 milhões de crianças do nosso Brasil. E ouvi,
com muita admiração e atenção, o que disse o nobre
Deputado Nelson Aguiar a respeito do que ocone com
os nossos meninos c meninas de rua, que, hoje. se
encontram entregues a própria sorte. perambulando pe-
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las ruas da nossa Nação. Eles estão vivendo numa verda
deira escola da criminalida4e, que são as ruas, onde
s:Io presas fáceis daqueles que com facilidade os iniciam
para serem mais tarde, amanhã ou depois, os marginais
que irão atentar contra essa sociedade que os abando
nou, relegando-os a segundo plano.

Ouvíamos com muita .atenç:Io os oradores quando
da sessão do Congresso e víamos que todos eles falaram
com conhecimento de causa, mas esperamos que suas
palavras não fiquem perdidas ao vento, que as autori
dades possam sensibilizar-se e que alguma coisa seja
feita para minimizar os sofrimentos dessas crianças.

Não podcmos viver aumentando os efetivos da nossa
política. não podemos viver aumentando a qualificação
e O armamento do bomem que vai dar eombate aos
delinqüentes se. em primeiro lugar, não dermos guari
da, não dermos educação, não dermos segurança'e não
dermos o respeito que eles merecem para'serem retira
dos da sargeta. das latas de lixo, da quais têm de socor
rer-se para sobreviver. E olhamos o documento com
foto que recebemos da mão de uma autoridade sobre
criança, no qual aparece uma mãe de pedra. Ficamos
imaginando uma criança deitada no colo dc uma estátua
de pedra, de granito. fria, insensívc1 e é como se estivés
semos vendo a nossa sociedade insensível para com
os nossos pequenos, a fina-flor, da nossa Nação. que
hoje vivem chierando cola, que aos 12, 13 anos de idade
já sela marginais. trancafiados dentro dos institutos de
menores, sem que lhes dê o mínimo que seja de educa
ção ou de um curso profissionalizante, para que, quando
saírem dali. possam ser reintegradas à soeiedade; mas.
pelo contrário. eles saem dali com um curso profissional
de bandido, de criminoso, e são, mais tarde. lançados
num presídio, onde tive a oportunidade de ver isso.

O grito tem sido dado: diariamente, constantemente
nesta Casa alguém se levauta e procura sensibilizar,
chamar a atenção das nossas autoridades, mas nada
disso tem sido feito. apesar de termos um artigo na
Constituição que dá uma amplitude muito grande para
o atendimento dos nossos menores.

Queremos dar-nos as mãos e dizer que, se nós nos
unirmos, os Deputados, os Parlamentares, que têm
acesso à tribuna desta Casa, tenho absoluta certeza de
que haveremos de reverter este quadro triste e dramá
tico por que passam as crianças do nosso Brasil.

O SR. OSVALDO LIMA FJLHO (PMDB - PE. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputa
dos, ouvimos hoje pela manhã. na reeepção aos meno
res que vieram à capital da Repúbliea explicar os seus
problemas, as manifestações de Deputados de diversos
Estado e de numerosos partidos expondo sua solidarie
dade e o seu protesto contr3 o abandono das crianças
e dos adolescentes no Brasil. Esses protestos se prolon
garam até o início desta sessão.

Sr. Presidente, tenho respeito, admiração e amizade
pelo nobre Deputado Nelson Aguiar, um antigo cruza
do nesta batalha. Todos que lutam pela solução dos
problemas do menor no Brasil, no modesto parecer
deste representante de Pernambuco, cometem um erro
capital.

O problema do menor no Brasil é a fome das suas
famílias, é o salário dé fome a que estão reduzidos
os trabalhadores brasileiros, é o desemprego a que a
massa operária está submetida no País.

Quando as crianças, os menores, os adolescentes são
abandonados à rua é porque os seus pais, desempre
gados ou recebendo um salário vergonhoso. um salário
de fome, insuficiente para alimentar sua faIDllia, não
suportando mais suas queixas de fome, mandam-lhes
que procurem, nas ruas das cidades, o alimento para
se sustentarem. E as crianças buscam alimento nas ruas,
pedem e terminam por assaltar, ingressando na margi
nalidade. O problema é, portanto, Sr. Presidente, eco
nômico. O trabalhador brasileiro está reduzido a um
salário de fome, a um salário de pouco mais de 60
dólares, um décimo do que recehe um trabalhador no
mundo ocidental.

Sem solução para este problema. não adiantareí ne
nhum protesto, E nenhuma Funabem, nenhuma Fe
bem, nenhuma instituição do Estado resolverá o proble
ma do menor, porque nada substituirá as milhões de
famílias que estão reduzidas à miséria no Br?eil e, em
conse·qüência , obrigadas a abandonar seus próprios fi
lhos.
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o SR. JOSÉ GENOÍNO (PT - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente. Srs. Deputados, antes. de
iniciar meu pronunciamento neste Pequeno Exped1en
te, formularei uma questão de ordem a V. Ex', que
é membro da Mesa e preside a sessão, sobre um proble
ma interno da Casa, uma advertência da Diretoria Ad
ministrativa. no dia 14 de setembro último. em relação
a um grupo de funcionários desta Casa que, com buttons
c bandeirolas, se manifestou politicamente, apoiando
uma ou outra candidatura. Um ato administrativo proi
biu essas manifestações, com base na ResoluçãO n' 67.
de 1962, que veda manifestações de natureza partidária
nas dependências da Casa.

Ora, Sr. Presidente, esta é uma Casa política. ACons·
tituição em vigor, art. 5', assegura o direito de expressão
política a todos os cidadãos. Entendo que essa questão
administrativa, que é também política. pode ser resol
vida pela Mesa da Câmara dos Deputados. exatamente
porque é impossível proibir manifestações com uso de
buttons e bandeirolas ou de qualquer natureza, numa
Casa onde os Deputados são organizados e pertencem
a partidos, e os servidores, afinadoscom esse ou aquele
partido, com essa ou aquela candidatura, devem ter
o pleno direito de se manifestarem. .

Esta é a questão de ordem que fomulo a V. Ex'

O SR. PRESIDENTE (Carlos Cotta) - Nobre Depu
tado José Genoíno, esta Presidência informa que a proi
bição do uso de buttons e da participação política do
funcionário da Casa visa apenas a disciplinar a conduta
do funcionário durante o expediente.

Sabe V. Ex' que a política é uma coisa subjetiva.
Evidentemente, se um funcionário, usando distintivo
do partido de V. Ex', o PT, ou o PSDB, por exemplo,
dcixar de atender a uma solicitação de prestação de
serviço de um Deputado de outro partido, este, subjeti
vamente, poderá vincular a não-aceitação da incum
bência ao uso do button· que o funcionário ostcnta no
peito.

Então, é apenas uma norma disciplinar. para que,
durante o período de expediente, o funcionário não
tenha participação político-partidária dentro do seu ga
bincte ou em qualquer outro local de trabalho da Casa.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, meu
pronunciamento versa sobre assunto que nesta Casa
ainda não mereceu o devido destaque: Pretendo, no
entanto, insistir. O povo brasileiro ficou perplexo e
consternado diante da tragédia ocorrida com o
"Boeing" da Varig na Região Amazônica c acompa
nhou todo o dcsenrolar daquele episódio. Reccbeu in
formações contraditórias sobre as causas do acidente.
Hoje, antecipa-se através da imprensa, a partir do julga
mento anunciado ontem no "Jornal Nacional", da Rede
Globo, que a causa principal foi um erro do piloto,
que registrou 27' quando dcveria ter registrado 270'.
Analisa-se uma tragédia daquela dimensão em consi
derar que a Região Amazônica - e essas informações
são do próprio Ministério da Aeronáutica - não tem
um sistema de radar com boas condições técnicas, capaz
de controlar o espaço aéreo da Amazônia. Não há algo
semelhante ao Cindacta de Brasília. Não se consideram
também as irregularidades do funcionamento da Varig
em relação ao seu corpo de trabalhadorcs - e aqui,
Sr. Presidente, quero acrescentar um dado: há 446 ações
trabalhistas contra a Varig. O Presidente da Associação
dos Pilotos da Varig disse que 14 pilotos daquela empre
sa obtiveram licença psiquiátrica por quinze dias, nos
últimos dois meses. Nós, que estamos permanentemen
te viajando nesses aviões, recebemos informações de
tripulantes sobre as condições precárias de trabalho.
Não recebemos informações sobre a manutcnção desses
aviões. Não há uma informação segura, por exemplo,
sobre a polêmica a respeito da carta de navegação.
Por que foi usado número de três dígitos. quando na
carta eram quatro? Por que, conforme divulgação do
Sindicato dos Aeronautas, quando o piloto acionou a
numcração do posto de comando do Aeroporto dc Ca
rajás. esta não cxistia mais? Enfim, uma tragédia dcssa
dimensão não pode, para resguardar o interesse da em
presa, ser reduzida à culpabilidade do piloto Garcez,
porque isso é um desrespeito à vida do povo brasileiro.
Queremos que o Ministério da Aeronáutica preste todas
~s infonnaçãcs sobre a segurança de vôo na Região
Amazõnica. Por que I,í não existe um sistema de con-
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trole de tráfego aéreo? Por que não foram tomadas
medidas para instalar um sistema de radar adequado
naquela região, em vez de investir em coisas secundá
rias, na área das Forças Annadas? Vamos discutir, por
exemplo, qual é a situação real da Varig na relaçlÍo
trabalhista e cm que condições esses pilotos trabalham.
Não podcmos isolar uma possível falha humana, como
se o piloto fosse o responsável por aquela tragédia,
eximindo a empresa e o Estado da responsabilidade
em relação à segurança de vôo.

Sr. Presidente. acompanhei qetalhadamente esta
questão e quero solidarizar-me com o Sindicato dos
Aeronautas. Não estou aqui fazendo julgamento a favor
desta ou daquela conclusão. Estou apenas refletindo,
e farei outros pronunciamentos nesse sentido, pois te
mos de dar uma informação ampla e detalhada à popula
.ção. Não se podc atribuir a responsabilidade daquela
tragédia unicamente ao piloto, que acionou 270' em
vez de 27'. Isto é brincar com a opinião pública. Temos
de dizer a verdade inteira, sob pena de nos estarmos
acostumando às tragédias, como a do Bateau Mouche,
a do Boeing da Varig e outras que acontecerão amanhã,
para as quais se pega sempre um bode expiatório para
esconder a concepção de buscar o lucro a qualquer
preço. Em nome dessa filosofia, a vida humana neste
País vale um objeto como qualquer outro com o qual
se ganham lucros. Por que não se pergunta sobre a
segurança das cadeiras ou a manutenção dos aviões?
Nada disso é mencionado. Como é necessário dizer
à opinião pública que existe um culpado e como esse
culpado é o mais fraco, usa-se o piloto como bode expia
tório.

Sr. Presidente, insistirei nestc tema. Acho-o neces
sário, para que amanhã não voltemos a nos preocupar
com outra tragédia.

O SR. DARCY DEITOS (PSDB - PRo Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero
fazer o registro do sucesso que vem sendo alcançado
pela administração do Prefeito Luiz Fernando Vechi,
do Município de Altamira do Paraná, no Estado do
Paraná, com o programa "Bolsa de Arrendamcnto de
Terras". Essa iniciativa, sem dúvida alguma, é inédita
no centro-oeste do nosso Estado e visa à fixação do
homem no seu habitat, no campo, procurando fazer
com que ele produza e ajude o Brasil a resolver seus
problemas.

A Prefeitura de Altamira do Paraná já firlnou quinze
contratos com proprietários rurais, dentro da Bolsa de
Arrendamento iroplantada pelo Município.

Essa experiência, Sr. Presidente, é inovadora e, ao
mesmo tempo, da mais alta oportunidade. Foi trazida
do Município de Uberaba, no Estado de Minas Gerais.
Sua implantação em Altamira do Paraná teve o apoio
incondicional da conceituada entidade financeira, que
é o Banco do Brasil, na pessoa do seu gerente, Geraldo
Castilho. Esse órgão financeiro não mediu nenhum es
forço para que essa experiência revolucionária tivessc
aceitabilidade por parte da população, especialmente
dos sem-terras.

Essa medida tem de ser louvada, porque provoca,
de início. a harmonia entre os proprietários rurais e
os arrendatários, fazendo com que a paz impere no
campo.

Tenho certeza de que esse trabalho realizado no Mu
nicípio de Altamira do Paraná servirá de exemplo para
que, em outras regiões do meu Estado, terras que estão
paradas, sem nada produzir, sejam utilizadas para ar
rendamento. scndo o Município a missão maior de fazer
a implantação dcsses programas. O Paraná, quc dá uma
larga contribuição para o desenvolvimento do Brasil
com mais de 25% da produção de todos os grãos gerados
no País, certamente aproveitará as terras que se prestam
para a prática agrícola. Sr. Presidente, a implantação
da Bolsa de Arrendamento de Terras provocará a har
monia e a segurança cntre os produtorcs e trabalhadores
rurais que hoje estão em conflito, e quem sairá ganhan
do será o povo_e, conseqüentemente, a Nação brasileira.

O SR. JOSÉ QUEIROZ (PFL - SE. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
o problema da saúde no Município dc Itabaianà. no
Estado de Sergipe, parece ter chegado a um bom come
ço para a sua solução.

A luta que temos empreendido ao longo de 12 anos
para reativar um hospital, construído pelo Funrural na-
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quele Município, somente agora se vaÚornar realidade.
O que importa, principalmente. a uma comunidade.

para que se desenvolva plenamente, é a existência de
condições razoáveis de saúde, educação, saneamento.
lazer, etc. E dificilmente teremos condições, quer dizer,
não chegaremos a lugar algum. sem que se faça IIrm1
mudança radical no comportamento político e adminis
trativo que caracterizava as gestões antcriores no Muni
cípio de Itabaiana. Nesse sentido. quaisquer outras rea
lizações. mesmo benéficas e bem-vindas, quando sem
solução as questões prioritárias, resultam em medidas
paliativas, sem iroportância fundamental para a coleti
vidade.

Mas Itabaiàna, que é forte na lavoura. forte no comér
cio, forte no contingente eleitoral, forte na inteligência
e na capacidade de trabalho dos seus filhos, tem sido
vítima de descaso, de uma desconsideração, na aparên
cia, tão misteriosa c sem explicação racional.

Na rcalidade, porém, forças ocultas vêm impedindo
a entrega de um hospital para Itabaiana e Municípios
circunvizinhos. Aqueles que se encontram nessa posi
ção, por interesses eleitoreiros futuros ou por falta de
espírito público, por intermediações despropositadas ou
por conciliações nocivas - e essas forças não estão
bem ocultas como pensam - aos poucos, quer queiram.
quer não, se vão revelando nas suas ações protelatórias,
nas explicações que nada explicam, nos zigue-zagues
das indefinições. no encaminhamento tortuoso do pro
blema. Bem assim, reconhece o povo os que estão do
seu lado e que lutam aberta e decisivamente. sem tergi
versações pela reabertura urgente do Hospital de Ita
baiana, há 12 anos sem funcionar.

O Governador do Estado. em data de 30 de agosto
passado, desapropriou o terreno onde o mesmo se acha
construído e assumiu o compromisso de entregá-lo à
Fundação Sesp para a sua efetiva reativação.

Os recursos necessários ao pleno funcionamento do
hospital foram conseguidos através do Destaque nC'

111-1, que aprescntamos ao PL n" 34/89 - CN, que
foi acolhido pelo Relator da matéria e aprovado na
Couússão Mista de Orçamento.

É preciso lembrar, mais uma vez, que o primeiro
compromisso dos que são eleitos pelo povo é para com
o próprio povo. Cometem sério eno de avaliação polí
tica aqueles que abrem mão de sua personalidade e
independência, que não podcm scr confundidas com
arrogância e auto-suficiência, trocando a luta das reivin
dicações populares pela acomodação a urna política sus
peita e que nada de positivo tem trazido a Itabaiana.

Agora, resta apenas que a Fundação Sesp execute
com rapidez a sua tarefa e que o Município de Itabaiana
- que não dispunha de recursos sequcrpara primeiros
socorros - possa cumprir o papel que lhe cabe.

O SR. JOSÉ FERNANDES (PDT - AM. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
no próxiroo dia 5 de outubro, uma quinta-feira. esta~á

em visita à Capital do meu Estado, cidade dc Manaus.
o futuro Presidente Leonel Brizola. candidato do POT.

Naquele dia faremos uma earreata; teremos contato
com a imprensa, com os trabalhadores e outras classes
da socicdadc amazonense.

Sr. Presidente, Leoncl Brizola apresentare, em Ma
naus suas propostas para solução da crise moral e econó
uúca do País, cujo resgate também depende da dimi
nuição dos desequilíbrios regionais. E neste ponto a
Região Norte aguarda um est.adista com visão global,
como sói ser Brizola. para participar do esforço brasi
leiro de resgate e de harmonização do desenvolvimento
nacional.

Sr. Presidente, estamos contentes e saudaremos efusi
vamente, em Manaus. a capital do Amazonas c da Ama
zônia Ocidental, o nosso futuro Presidente Leonel Bri
zola.

Era o que tinha a dizer.

O SR. LUIZ SOYER (PMOB - GO. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, queremos registrar a
preocupação dos produtores rurais do Brasil em rclação
à falta de recursos para o financiamento da safra
1989/90. Insistimos no assunto porque vemos o deses
pero dos produtores de grãos, principalmente os gran
des c médios. causado pela absoluta falta de dinheiro
para o financiamento dessa safra. São milhares de agri
cultores que prepararam suas terras e agora, por falta ~
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de recursos, pela não-existência de financiamentos para
compra de sementes, plantio e colheita, as estão aban
donando. Sem dúvida, veremos uma queda sensível na
produção de grãos se o Governo deixar de fornecer
recursos para esse fim.

Vale ainda lembrar que o investimento mais seguro
é a agricultura, pois em prazo muito curto se faz a
colheita e, com a venda do produto. o governo recebe
o pagamento do seu empréstimo.

Sabemos que o Ministro da Agricultura, Íris Rezen
de, está envidando esforços nesse sentido, mas a área
econômica parece insensível. Essa é uma injustiça que
se faz ao produtor.

Solicitamos à Câmara dos Deputados que, por inter
médio da direção de seus trabalhos, faça chegar às auto
ridades econômicas do País nossa preocupação. O des
caso com a agricultura deve acabar. O setor agrícola
vem segurando a inflação, que sem sua ação já deveria
estar a mais de 50% ao mês.

Sr. Presidente, outro assunto que traz à tribuna um
dos mais promissores Municípios goianos, Inhumas,
transformou-se, nos últimos anos, em importante pólo
econômico do Estado.

O acelerado desenvolvimento que vem experimen
tando deve-se a fatores básicos, dentre os quais se desta
ca o trabalho incansável, a inegável competência e o
dinamismo do seu Prefeito, Irondes José de Moraes
cuja visão de futuro é responsável pelo invejável apro:
veitamento das potencialidades locais.

Algumas das características do Município sem dúvida
igualmente colaboram para seu desenvolvimento, tais
como a boa qualidade das terras agricultáveis, o comér
cio forte, redes hospitalar c bancária bem estruturadas,
acesso facilitado por estradas pavimentadas.

Se já é admirável o surto de progresso ali verificado,
espera-se muito mais para breve, com o surgimento
do novo Goiás, após a criação do Tocantins. Segundo
o prefeito, com a divisão do Estado, o valor das terras
de Inhumas subiu em mais de 100%.

Em termos de arrecadação, o comércio local respon
de por 90% do total do ICM. Com a diversificação
observada nas atividades do Município, a taxa de de
semprego é irrisória, sobretudo nas épocas de plantio,
colheita e comercialização do alho, em áreas cultivada
de aproximadamente 250 alqueires, exportando o pro
duto para várias regiões do País, sobretudo o Nordcste
e o interior de São Paulo. A importância dessa cultura
extrapola o campo meramente econômico, cumprindo
relevante papel social, na medida em que emprega mão
de-obra infal!til c de aposentados.

Outra atividade bem-sucedida em Inhumas é a citri
cultura, com área de plantio de laranjas em constante
crescimento e planos para a implantação de indústria
de transformação do fruto já no próximo ano.

A cana-de-açúear ali cultivada garante o pleno funcio
namento da Centroálcool, que produziu, no ano passa
do, 20.474m3 de álcool hidratado e mais um estoque
de 6.666m3 .

Na medida em que o Município se organiza economi
camente, o prefeito, reconhecendo a necessidade e im
portância do oferecimento de infra-estrutura social aos
seus habitantes, executa um plano de governo cujo des
taque é o setor social.

Estruturando a Secretaria Municipal de Saúde, a Pre
feitura assinou convênio com o Sistema Unificado e
Descentralizado de Saúde (SUDS), visando à municipa
lização da política no setor. Assim, conseguiu-se a faça
nha de eliminar filas, incorporando o trabalho de expe
dição de guias de consultas do Inamps, além de convê
nios para a realização de exames complementares, obje
tivando atender a população de baixa renda.

Por outro lado, numa lõuvável política de promoção
social, foram criadas atividades para famílias carentes,
através da implantação de indústrias comunitárias, que
lhes propõem serviços de empreitada. Cursos de corte
e costura são oferecidos a gestantes, enquanto a Escola
Pinguinho de Gente, mantida pela Prefeitura para pré
escolares oriundos de famílias carentes, atende a 200
crianças, pretendendo em futuro próximo receber
1.500.

Verdadeira máquina de trabalho, o Prefeito lrondes
de Moraes ainda encontra tempo e disposição para dedi
car-se à Presidência da Associação Goiana dos Municí-
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pios, sendo notável seu trabalho à frente daquela enti
dade.

NaturaI daquela terra, não podemos deixar de nos
orgulhar pelo surto de progresso ali verificado, nem
de nos regozij ar pelo tino administrativo e extraordi
nária capacidade de trabalho de Irondes José de Mo
raes, digno e ilustre Prefeito de Inhumas.

o SR. PAULO PAIM (PT - RS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, SI''' e Srs. Deputados, gosta
ria que ficasse registrado nos Anais da Casa documento
que recebi em plenário de um menino, menor abando
nado, intitulado "Menores Abandonados". Este docu
mento é uma canção e foi cantada nesta Casa por cente
nas deles.

A melhor maneira de o Congresso Nacional ajudar
os menores de rua - e o mais rapidamente possível
-seria aprovar o Estatuto do Menor e do Adolescente.

Essa matéria deve entrar em regime de urgência e
ser aprovada durante o mês de outubro.

Por outro lado, SI. Presidente, faríamos um apelo
a todos os Líderes da Casa, para que votássemos o
Plano de Custeio e Benefícios da Previdência, porque
o prazo máximo é de 5 de outubro. Se até lá não O

votarmos, milhares de trabalhadores prestes a se apo
sentar não poderão mais fazê-lo com a aposentadoria
integral, como manda o texto da Constituição.

Temos o salário mínimo para os deficientes físicos,
que não receberão esse benefício; temos a questão do
salário para o idoso - toda pessoa com mais de 65
anos de idade terá direito a um salário mínimo - que
tampouco receberá esse benefício; temos o camponês,
que continua recebendo meio salário mínimo, e a ques
tão das mulheres dos trabalhadores que ficam em casa,
as quais teriam direito a contribuir para a Previdência
e, conseqüentemente, se aposentarem. .

Enfim, são inúmeros os benefícios a que esses traba
lhadores e trabalhadoras têm direito, mas tudo depende
da votação do Congresso Nacional. Sabemos que a ma
téria está ainda na Comissão de Constituição e Justiça
e Redação.

Dirijo apelo àquela. Comissão para que, O mais rapi
damente possível, examine no mérito essa matéria, a
fim de que possamos, de uma vez por todas, resolver
a questão dos benefícios assegurados no texto da ConstI
tuição.

Era esta a nossa comunicação.

(DOCUMENTO A QUE SE REFERE O ORA
DOR.)

"MENORES ABANDONADOS

Dizem que este país é feliz porque o povo ainda
canta fias ruas
Dizem que nossa nação não vai mal porque o povo
inda faz carnaval.
E eu queria somente lembrar
que milhões de crianças sem lar
não partilham da mesma visão
~Há tristeza no seu coração
Menores abandonados:
alguém os abandonou!
Pequenos e mal-amados
nossa gente não os adotou (2 vezes)
Pelas esquinas e praças estão desleixados e até
maltrapilhos
frutos espúrios da nossa nação são rebentos, porém,

não são filhos ...
E eu queria somente lembrar
que milhões de crianças sem lar
compartilham do mesmo sofrer
-Já não sabem a quem recorrer. ..
Vivem à margem da nossa nação, assaltando e
ferindo quem passa
tentam gritar do seu jeito infeliz que o país os deixou

na desgraça.
E eu queria somente lembrar
que milhões de crianças sem lar
são os frutos do mal que floriu
num país que jamais repartiu ..."
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ASRA. BENEDITA DA SILVA (PT -RI. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente. Sr" e Srs. Depu
tados, estivemos no Senegal em julho último, entre
24 a 30, a convite do Ministro da Cultura e do Comis
sário Geral encarregado da realização do "Memorial
Gorée AImadies", com a finalidade de participar das
atividades da "Semana do Memorial e da Salvaguarda
de Gorée". Desse encontro nasceu uma Fundação Mun
dial com o mesmo nome. onde foram tirados docu
mentos, objetivos, estatutos, órgãos de funcionamento
e uma declaração.

Com muita honra, aceitamos fazer parte do "Comité
Internacional de Padrinhos", cujos membros têm como
papel principal divulgar a Fundação em seus países de
origem, colocando-os a par da importância e do signifi
cado de se erguer um memorial, dedicado à África e
à sua diáspora, no ponto extremo do Atlântico - em
face das Américas, na Ilha de Gorée, com símbolo do
ajuntamen,to, da identificação e do renascimento dos
povos da Africa, bem como das comunidades africanas
na hist6ria da conquista de suas liberdades.

O memorial, objeto de um concurso internacional
de arquitetura ainda em preparação, será concebido
co~o um lugar de peregrinação e recolhimento para
maIS de 200 milhões de africanos, dispersados entre
o continente de origem e sua diáspora, tendo como
parte integrante o levantamento de fundos para a res
tauração, rcanimação e renovação da ilha, classificada
na lista do Patrimônio Mundial desde 1980.

Em razão da dimensão mundial do Projeto do memo
rial, o Senegal preferiu que sua realização se dê num
plano de parceria, implicando todos os membros da
comunidade internacional. Nessa perspectiva, parece
necessário se juntar·à estrutura administrativa uma or
ganicidade flexível na sua ação, composta de persona
lidades amigas do Senegal e de organizações que sempre
se destacam por suas ações em favor de causa humani
tárias, a fim de se mobilizar recursos financeiros. É
importante para a fundaçáo agora criada apoiar-se na
experiência e no know how de seus membros, para em
preender toda ação c funcionamento, com o propósito
de rennir condições técnicas, materiais e financeiras
na execução do projeto.

No que concerne à realização de um programa de
reabilitação e preservação da Ilha de Gorée, as necessi
dades são as seguintes:

Remanejamento no plano físico, particularnlente de
gredado, promovendo proteção das costas contra a ero
são; saneamento básico; retirada e tratamento do lixo'
organização dos espaços verdes; urbanização. '

Restauração arquitetônica. Ativação da economia.
Órgãos de Funcionamento: Comitê de honra dos chefes
de Estado; Comitê Internacional de Padrinhos; Conse
lho de Administração e Secretaria; Comitês Regionais,
Sub-regionais e Nacionais.

Diante de tão importante iniciativa, nós, negros, de
mocratas e progressistas brasileiros, não nos podemos
omitir. Além de mobilizar a comunidade negra, deve
mos conscientiza,r também, todas as pessoas que se ve
nham a interessar por esse grandioso empreendimento.

E aqui quero invocar um dos precursores do pan-afri
canismo, Kwame N'krumah, para reafirmar a necessi
dade de expansão dos valores culturais da África negra
na diáspora, sendo a reabilitação da Ilha de Gorée um
marco fundamental e significativo no resgatc da identi
dade negra, tão desfigurada pelo mundo ocidental.

Sr. Presidente, lerei na íntegra a Declaração de Da
car: .

"Nós, membros da Fundação Mundial do Memo
ria! e de Salvaguarda da Ilha de Gorée, reunidos
em Dacar de 27 a 29 de julho de 1989, lembrando
o tombamento da Ilha de Gorée como Patrimônio
Mundial, cultural e natural. corroborado pelo Dire
tor-Gerai da Unesco, em 1980, salientamQs o dese
jo do mundo negro de possuir um símbolo para
se recordar das peripécias de seu passado, para
afirmar sua identidade de destino, sua capacidade
de esquecer e sua solidariedade para com outras
comunidades do mundo; desejosos de contribuir
para a promoção de respeito dos direitos do homem
e das liberdades fundamentais. esperamos que a
cooperação internacional possa favorecer o enri
quecimento mútuo das culturas. respeitando, ob
viamente, a originalidade de cada uma delas.



"
Setembro de 1989DIÁRlO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)10770 Sexta-feira 29

. Considerando as etapas franqueadas significa
tivas na perspectiva da edificação deste importante
símbolo, concretizado pela resolução dc sustenta
ção do Memorial, ligado então a unanimidade da
c~pul~dos che~es de Est~do e do.Governo da Orga
mzaçao da Umdade Mncana, Situado em Adis-A
beba, nos dias 27 e 28 de julho de 1986, e o lança
mento do Concurso Internacional da Arquitetura
do Memorial na tribuna das Nações Unidas pelo
Presidente em exercício da Organização da Uni
dade Africana, em 5 de outubro de 1988, assina
lando a criação, pelas autoridades senegalesas, dc
uma comissão para a realização do Memorial Go
rée-Almadies e a preservação da Ilha de Gorée,
e o empenho destes em trabalhar para o sucesso
destes projetos, empenhados solenemente nos limi
tes pennitidos pelo nosso Estatuto, sem se esqueccr
da promoção destes pro,ietos, para lhes assegurar
as condições materiais, técnicas e financeiras pró
prias à sua realização num tempo hábil."

Estamos felizcs com a existência de projetos, neste
despontar do século XXI, que nos dão, mais uma vez,
a oportunidade de marcar nossa solidariedade nosso
desejo de superar os estragos e as tragédias e co~tribuir
para o engrandecimento de um mundo de liberdade,
de justiça, de paz e de fraternidade.

Como membro dessa fundação, como brasileira de
origem africana e como uma das rcprcsentantes da co
munidade negra brasileira nesta Casa de Leis, concito
todas as autoridades, entidades e organismos a se empe
nharem para levar avante este grande projeto. Quero
convocar especialmente V. Ex", Sr" e Srs. Parlamen
tares, a colaborarem com o Memorial de Gorée, mobili
zando-nos. a fim de ajudar a reconstruir a ilha de nossos
ancestrais - outrora campo de caça devassada pelos
colo~ialistas c palco de muito derramamento de sangue,
ocaSIOnado pelas torturas e assassinatos. Hoje, a ílha
se encontra deserta e descuidada, mas de uma beleza
natural extraordinária, o que nos motiva a reatribuí-Ia
o vcrdadeiro valor histórico mundial que lhe cabe. '

Para finalizar, convido V. Ex" a refletirem e agirem
conosco nessa empreitada, pois nossa maior contribui
ção será tão-somente uma parcela mínima da divida
social e hist6rica imensa que contraímos com o conti
nente africano, por termos arbitrariamente escravizado
um povo livre, que não nos foi legado, mas que agora
está no nosso sangue c vivo na cultura de cada brasileiro
quer queiramos quer não assumir isto. '

o SR. OSVALDO BENDER (PDS - RS. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr" c SISo Dcpu
t~do.s, que:o, em nome de centenas dc prefeituras muni
ClpalS, registrar aqUI voto de louvor ao Ministério da
Saúde, ?a pessoa do Ministro Seigo Tsuzuki, e também
ao PreSIdente da Central de Medicamentos - CEME
- ~r .. George 'Yashington Bezerra da Cunha, pelos
reme~Ios ,que estao rem~tendo às prefeituras, as quais,
atraves de suas Secretanas de Saúde, os distribuem aos
necessitados.

~ste é um progra~a louvável. São remédios de pri
merros socorros, por ISSO mesmo, de grande valor para
as pessoas pobres. Tenho certeza de que medicamentos
salv.am muitas vidas, mas seria impossível comprá-los,
deVido ao seu alto preço. Com esses módulos básicos
~pedem-se problema~ maiores, pois eles servem espe:
cmlmente para prevemr e eVitar doenças mais graves.

Muitas vezes -tenho ouvido críticas à CEME e nunca
soube d~ ~portância desses remédios para as prefei
turas. DIanamente, nelas fonnam-se filas de pessoas
c~rentes em busca de um comprimido, ou de um antibió
llco para curar uma infecção, febre etc. Para consultas
a maioria da~ prefeitu~as têm o seu próprio médico:
mas de que admnta receItar se a pessoa não tem dinheiro
para comprar o medicamento? Daí a grande impor
tância da distribuiçáo desses módulos que se compõem
de 44 tipos de remédios, um número expressivo para
atender a qualquer caso de emergência.

Parabéns ao Ministro da Saúde e ao Presidente da
CEME pelo ~rograma, especiaimente peli' seu funcio
,!amento, pOIS os remédios estão indo. E não é só,
tIveram a preocupação de selecioná-los de acordo com
as nec.essidade~ de cada região, o que foi sugerido pelas
própnas prefeIturas, através de solicitações, às quais
anexaram relaçõcs das variedades mais usadas nos seus

municípios. Logo. não estão recebendo remédios supér
fluos e sem validade, mas sim e tão-somente os usados
habitualmente e já conhecidos como eficazes, isto ê,
os <tue resolvem o problema.

Reconheço a importância deste programa e faço votos
para que possa continuar no próximo ano, alertando
os Srs. Parlamentares para que sej a destinado, no próxi
mo Orçamento, recursos que atendam à realização des
se programa e para que a CEME possa fabricar, impor
tar e adquirir remédios e distribuir para todas as prefei
turas do Brasil. Isto vai ajudar a diminuir em mais
de 50% ~s despesas com intcrnações cujo custo é sempre
bem maIOr. Por ISSO mesmo, temos que prevenir para
náo faltar recursos suficientes para fazer saúdc e dar
saúde a todos. Esta é a melhor fórmula. O remédio.
logo de início. evita o agravamento da doença, e com
isto salvamos muitas vidas. '

Outro assunto, Sr. Presidente. SI'" e Srs. Deputados,
traz-me hoje a esta tribuna.

Os taxistas, por várias vezes, tiveram incentivos, atra
vês da redução do IPI, para renovação de seus veículos,
instrumentos de trabalho, para poderem oferecer me
lhor segurança aos usuários.

A lei, para evitar abusos na concessão, estabeleceu
critérios c determinou prazo limitado de vigência, que
sempre foi obedecido, salvo raras exceções. Mas a vi
gência dessa norma, há tempo, deixou de existir. fican
do os taxistas impossibilitados de trocarem seus carros
velhos por veículos novos e mais seguros.

Esses homens do volante mio merecem tal tratamen
to. Geralmente, são pessoas humildes, sinceros servi
dores anônimos da comunidade, que trabalham subju
gados a tabelas de preços, estabelecidas e fiscalizadas
pelos poderes públicos, e ainda têm que se sujeitar
à vontade dos usuários, ficando. horas e horas a fio,
parados na fila à espera de alguém. Não têm eles cama
planejar seu trabalho, pois as corridas durante o dia
são, às vezcs, fracas, ou quase inexistentes, e não dão
o ganho suficiente e necessário para sustentar, condig
namente. a família.

Para complcmentar o salário insuficicnte da jornada
de trabalho, muitos têm que entrar pela noite a dentro,
quando não, emendar com o dia seguinte. E tudo isto
sem contar com os perigos do trânsito selvagem e da
violência atual.

Quantos e quantos não foram bárbara e inocente
mente assassinados após uma jornada de trabalho esta
fante e desgastante? Estão sempre vcstindo a camisa
da morte. às voltas com os marginais e com o trânsito
maluco e enlouquecedor. Excelentcs profissionais, nun
ca sabem. porém, da competência dos que vêm em
sentido contrário ou trafegam levianamente e alcooli
zados, atropelando e matando os que encontram pela
frente. .

A vista do que acabo de cxpor, faço, desta tribuna,
apelo ao Exm' Sr. Presidente da República, para que
mandc, mais uma vez, para csta Casa, projeto de lei
ou medida provisória isentando do IPI a aquisição de
veículos novos por homens c mulhercs que se dedicam
à comunidade. Sem esta medida, nenhum taxista teria
condição de renovar seu veículo, pois, nos últimos 30
dias, os automóveis subiram mais de 99%.
. Considerando que nesta Casa ,já tramitam vários pro
jetos relacionados com este assunto, s6 um projeto do
Executivo conseguiria êxito em tempo menor.

Por esta razão, faço apelo ao Governo, baseado não
só nas vantagens para os taxistas, mas também na segu
rança do usuário, pelo qual ele tem obrigação de zelar,
para que não retarde mais o envio dessa mensagem.

O SR. ULDURICO PINTO (PMDB - BA. Pronun
cia o seguinte discursQ.) - Sr. Presidente, Sr" .e Srs.
Deputados, enviamos voto de congratulações ao Dire
tor do jornal Folha de S. Paulo, jornalista Otávio Frias
Filho, pela publicação, no último dimingo, dia 24 de
setembro, do Suplemento Espccial Folha Verde, com
temas ambientalistas da maior oportunidade, principal
mente porque mostra que no Brasil e no mundo começa
a haver efetiva e esclarecida preocupação com a questão
preservacionista.

Entre as reportagens apresentadas pela Folha Verde,
está uma listagem completa das principais entidades
ambientalistas em todo o mundo, geralmente fundações
que eomeçaram a surgir no ano de 1961; um trabalho

da pesquisadora do Instituto de Pesquisas Tecnológicas
do Estado de São Paulo, Yukic Birata, sobre biodi
gestor que usa bactérias para despoluir resíduos orgâ
nicos cm esgotos, hem como um levantamento mostran
do quc o consumo de madeira no mundo vem aumen
tando significativamente.

Um dos trabalhOS jornalísticos que mais nos chamou
a atenção, Sr. Presidente, revela que o Brasil teve de
importar sardinhas e lagostas este ano, espécies das
mais abundantes nos mares e rios do nosso País, mas
que, em razão da pesca predat6ria e dos crescentes
nívcis de poluição, que afetam, tam bém, as espécies
fluviais, foram insuficientes para atcnder ao eonsumo
interno.

Queremos, por isso, Sr. Presidente, renovar os nossos
aplausos ao jornal Folha de S. Paulo, especialmente
à equipe de jornalistas que participou nessa edição
histórica, quc mostra, sem dúvida, que estamos come
çando, no Brasil, a formar uma verdadeira consciência
ccológica, fazendo incvitável citar a conhecida cxprcs
são: "antes tarde do que nunca".

Era o que tÚlhamos a dizer, Sr. Presidente.

O SR. JOÃO DA MATA (PSDB - PB. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Depu
tados, esta é a hora de os agricultores brasileiros prepa
rarem suas terras para o plantio que marcará a próxima
safra do País.

Seria uma bora de grandes expectativas, de alegria,
talvez até de euforia. Os agricultores desta Nação esta
riam ativando o'que poderia ser uma excelente safra.
com resultados os mais expressivos no que respeita ã
produção e produtividade. Os produtores agrícolas do
Brasil estariam propiciando alimentação farta para o
povo brasileiro. Uma safra assim tão copiosa poderia
ser o freio necessário para conter a nossa inflação.

Todavia. Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, na
realidade, os agricultores deste País vêem esta hora
com muita apreensão e sem grandes esperanças.

Até agora, o Governo não se decidiu pelos recursos
financeiros a serem postos à disposição dos nossos agri
cultores para custeio da próxima safra, seja no que
se refere a grãos, algodão, cana-de-açúcar, ou qualquer
outra cultura.

A agricultura é uma atividade econômica diferente
das demais. Tem hora e momento próprios. Não pode
ser antecipada, nem tampouco postergada. Depende
menos dos homens que da natureza.

Assim, ela tem que ser iniciada no momento certo.
E o momento certo é agora.

Como atividade econômica precisa de recursos finan
ceiros para o seu exercício, e se o momento ccrto é
agora, os recursos financeiros nãp podem ficar para
depois.

Infelizmente, o Governo do País demonstra, mais
uma vez. a ausência de uma política agrícola séria, defi
nida. E, por via de conseqüência, uma política finan
ceira para todo o setor agrícola brasileiro, ajustada à
nossa rcalidade, com juros compatíveis, de modo a se
assegurar a cada filho deste País sua própria alimen
tação.

No tocante ao financiamento da agricultura nacional,
o Banco do Brasil foi, outrora. um dos seus esteios.
Hoje, parece haver uma vontade de destruir o maior
banco ofieial do País e, assim, o Banco do Brasil vai
sendo afastado dos seus objetivos maiores.

A participação do Banco do Brasil na desenvolvi
mento da nossa agricultura declina cada vez mais. não
só qualitativa. como quantitativamente. As razões são
diversas.

A falta de uma política agrícola voltada para os inte·
resses nacionais, com juros diferenciados, faz com que
a atividade se torne sempre menos rentável, levando
o agricultor à insolvência. Assim, é grande o número
de inadimplentes pela adoção de uma política irrespon
sável para o setor e que, por isso mesmo. estão impe
didos de procurar o banco.

Os juros escorchantes, por sua vez. afugentam aquc
les que ainda podem procurar o banco, justamente re
ceiosos de se tornarem insolventes como os demais.

Pcrde o banco. Pcrdc o agricultor. Pcrde o bràsilciro.
Perde o Brasil. A ausência de uma política séria para
o setor agríeola é uma política desastrosa, que só faz
perdedores.
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o Brasil insiste numa política favorecedora da espe
culação financeira, em detrimento das atividades produ
tivas e, particularmente, da atividade rural.

Os especuladores financeiros contam com respaldo
governamental, são incentivados em sua ação perni
ciosa, gozam da proteção do Estado e, por isso mesmo,
os escândalos financeiros se repetem, sem que seus
agentes mereçam qualquer punição.

Ainda é tempo de salvar a agricultura brasileira. Al
gumas correções se impõem, evidentemente.

Em primeiro lugar, o Ban~o do Brasil devc procurar
uma solução para os atuais devedores, que não seja
a execução judiciária em massa como cstá ocorrendo.
Há que eliminar ou, pelo menos, reduzir em 80% a
correção monetária dos empréstimos agrícolas. Doutro
modo, nenhum agricultor, notadamente os pequenos,
terá a mínima condição de saldar seus débitos.

Se o Governo é incapaz de perceber a significação
da agricultura para o nosso povo, faz-se mister que
o próprio povo, conscientizado dessa importância, passe
a exigir do Governo um enfoque objetivo para a ques
tão, propiciando ao produtor rural meios eficientes e
favoráveis a resultados mais benéficos para o País e
seu povo.

Em todo o mundo a agricultura merece tratamento
privilegiado c se favorece de subsídios.

Já o nosso produtor rural há que se submeter ao
encurralamento do Banco do Brasil, experimentar no
corpo o trauma das execuções judiciais. Enquanto o
setor se encolhe, diminui, a economia deçlina e o povo
amarga o pão que a ganância financeira amassa.

Urge reverter tal situação, antes da falência completa
da agricultura nacional.

o SR. NAPHTALI ALVES DE SOUZA (PMDB 
GO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidcnte,
Srs. Deputados, além de todos os motivos que justifi
cam, sobejamente, as preocupações da sociedade acerca
do futuro do País, soma-se agora o fato de, às vésperas
da eleição presidencial, os candidatos ainda não have
rem apresentado os respectivos programas de governo.

Ao contrário, os discursos dos candidatos se limitam
a declarações repetitivas, vazias e cansativas, incapazes
de atender à complexidade da atual situação brasileira.
Instalados no terreno das generalidades, abusando de
chavões e distantes de uma visão prospectiva baseada
em fatos concretos, os presidenciáveis preferem eximir
se da apresentação de um programa firme, no qual
estejam expostas, com profundidade e clareza, suas me
tas e os meios mais indicados para atingi-Ias.

Obviamente, oão restam dúvidas sobre o dever de
o Estado se dedicar ao seu papel primordial como agen
te promotor da justiça social. Também não se discute
a importância de conter o processo inflacionário e reto
mar o crcscimento econômico.

Estranho, todavia, que numa conjuntura condenada
pelas mais sérias injunções e pelos mais evidentes sinais
de falência, a fixação de um programa de governo não
tenha ainda assumido uma posição especial na campa
nha sucessória.

De acordo com a própria etimologia, o termo "pro
grama" sugere a idéia de um texto traçado com antece
dência. Portanto, considerando também as urgências
verificadas no momento, torna-se inaceitável que o can
didato venha a cogitar de um modelo de atuação para
o governo apenas depois de sua posse à frente do Exe
cutivo.

O próprio processo de transição democrática por que
passa o País somente será conclu(do a contento se, além
dos requisitos já existentes, ascenda ao Poder um gover
no previamente preparado para superar os problemas
atuais e levar adiante uma proposta efetiva de desenvol
vimento.

Com efeito, para se avaliar o grau de pcrcepção de
cada candidato sobre a realidade brasilcira, não se pode
dispensar a apresentação de programas bem definidos.
compreendendo a quantificação e o dimensipnamento
das grandes questões nacionais. ao lado das respectivas
soluções.

Há, no momento, uma considerável área de consenso
entrç os candidatos, abrangendo assuntos como a ausên
cia de credibilidade nas lideranças e instituições civis,
a necessidade de combate à corrupção, revisão dos crité
rios de cobrança da dívida externa, respeito à proprie-
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dade privada etc. Falta, no entanto, clareza para deter
minar as variáveis que o próximo governo se propõe
a controlar e os meios a serem utilizados. Cumpre,
por exemplo, esclarecer quais os planos já elaborados
para atender aos setores mais pobres da sociedade. Des
de já, é preciso dar ao público o exato conhecimento
dos objetivos e estratégia de ação, prioridades, projetos
e programas setoriais escolhidos pelos pretendentes ao
cargo de Presidente da República.

Se é verdade que podem surgir alguns obstáculos
quanto à obtcnção de informações necessárias aos can
didatos, também é verdade que eles detêm condições
suficientes para mandar providenciar a coleta desses
dados e efetuar sua correta utilização.

Somente com base em estudo aprofundado sobre as
correlações existentes entre fenômcnos sociais, políticos
e econômicos, e também através de estatísticas, será
possível elaborar um conjunto m(nimo de determinadas
hipóteses específicas indispensáveis à definição de um
programa equilibrado de governo, que, evidentemente,
não se confunde com uma mera carta de intenções ou
com uma breve exposição de motivos.

As vagas promessas dos candidatos, de fato, não che
gam nem mesmo a inspirar a confiança da população
nas reais possibilidades do País. Com a falta de um
conjunto sistemático dc proposições objetivas, compro
mete-se, então, a campanha presidencial e a sorte do
futuro governo. No mÚlimo, há quc se determinar com
exatidão pontos tão cruciais como, por exemplo, a dis
ponibilidade de recursos e o volume de investimentos
por área. Da mesma forma, devem ser tomadas prccau
ções com relação a fatores como as flutuações de merca
do, os protilemas com as safras agrícolas, o crescimento
populacional etc.. exigindo-se, inclusive, a adoção de
programas alternativos.

Espera-se pois, que as aparições dos candidatos não
sejam mais desperdiçadas com ataques de cunho pes
soaI, observações superficiais ou demasiadamente ób
vias, redundãncias e demais trivialidades que em nada
contribuem para trazer maior profundidade à discussão.
Enfim, somente a definição precisa e imediata dos pro
gramas será capaz dc prestar os devidos esclarecimentos
ao eleitorado sobre o posicionamento de cada candi
dato, refletindo, em especial, os níveis de respeito, con
sideração e preocupação efetiva·com o desenvolvimento
econômico e. social do País.

O SR. THEODORO MENDES (PMDB - SP. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. De
putados, o Supremo Tribunal Federal foi enriquecido,
no mês de agosto, com mais uma brilhante inteligencia
a serviço da Justiça, ao tornar posse no cargo de Ministro
da Suprema Corte o Dr. José Celso de Mello Filho,
Procurador de Justiça do Ministério Público de São
Paulo.

Natural de Tatui, São Paulo, onde nasceu em
1'-11-45, o Dr. José Celso bacharelou-se pela Faculdade
de Direito da Universidade de São Paulo (USP), tendo
ingressado no Ministério Público em 1970, classifican
do-se com 10l)vor, em primeiro lugar no concurso a
que se submeteu.

Foi Promotor de Justiça em Santos, em Cândido Ma
ta, onde recebeu o titulo de cidadão candido-motense,
Garça e Osasco, tendo chegado à Capital em 1978,
onde exerceu, com reconhecido brilho, as funções de
Curador de Registros Públicos. Em 1987, foi promovido
ao cargo de Procurador de Justiça. A partir de 1985,
o Dr. José Celso afastou-se da carreira para exercer,
sucessivamente, a assessoria do Chefe do Gabinete Civil
da Presidência da República e a Secretaria do Consultor
geral da República. Em 1986, assumiu interinamente
a Consultoria Geral da República.
. Indicado para o cargo de Ministro do STF, o Dr.

José Celso submeteu-se a argüição pela Comissão de
Justiça do Senado Federal, ocasião em que sua reconhe
cida capacidade jurídica foi unanimemente aplaudida
pelos Parlamentares que o ouviram.

Ao assumir o mais alto cargo do Judiciário nacional,
o Dr. José Celso vem de coroar, do mais pleno êxito,
sua brilhante carreira de jurista emérito.

Na condição de Deputado Federal, representante de
Tatuí, sua terra natal, queremos externar ao Dr. José
Celso de Mello Filho nossa profunda admiração e os
nossos desejos de que a mais alta Corte dc Justiça do
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País possa contar, por muito tempo, com a competência
do seu trabalho e o fulgor de sua inteligencia.

Era o que tínhamos a dizer.

O SR. ALDO ARANTES (PC do B - GO. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Depu
tados, a consolidação do processo democrático e o avan
ço das melhorias das condições de vida do povo estão
diretamente relacionados às lutas travadas por diversas
categorias profissionais e por suas entidades represen
tativas.

O Sindicato dos Enfermeiros do Estado de Goiás,
cumprindo o seu dever de representar a sua categoria,
entrou com Ação Reclamatória Trabalhista contra a
Osego - Organização de Saúpe do Estado de Goiás,
e a Secretaria de Saúde do Estado de Goiás, represen
tando os intcresses de inúmeras enfermeiras.

A Osego contratou um grande número de enfermci
ras, através de empresa de asseio e conservação. Tal
situação já perdura por dois anos.

A própria Delegacia Regional do Trabalho do Estado
de Goiás, respondendo a uma consulta do Sindicato
dos Enfermeiros, informou que é permitida a locação
de mão-de-obra para trabalho temporário, serviço de
vigilância e transporte de valores e atividades de asseio
e conservação. A Súmula n' 256, do Tribunal Superior
do Trabalho. afirma que, salvo os casos já referidos,
"é ilegal a contratação de trabalhadores por empresa
interposta, formando-se o vínculo empregatício direta
mente com o tomador .do serviço". Fica evidente que
a relação de trabalho estabelecido pelo Osego com as
enfermeiras é ilegal, pois, não se trata de nenhuma
das exceções previstas na Súmula do Tribunal Superior
do Trabalho. Daí a justeza da Ação Trabalhista movida
pelo Sindicato, reivindicando que seja declarada pela
Justiça a existência do vínculo empregatício com a Ose
go e que se assegure uma diferença salarial, além de
outras questõcs.

Manifesto minha total solidariedade às enfermeiras
que contribucm, de uma forma decisiva, para a mclhoria
da assistência de saúde pública e não têm os seus direitos
assegurados.

O Governo Santillo, que tem procurado vangloriar-se
de iniciativas no terreno da saúde, na realidade demons
tra· sua insensibilidade diante desta situação tão absur
damente ilegal.

Não se pode falar com seriedade em melhoria da
rede de saúde pública sem assegurar condiçlies de traba
lho dignas e estáveis àqueles quc estão integrados nesta
atividade.

O Sindicato dos Enfermciros do Estado de Goiás,
cumpre o seu papel como representante de classe, assu
mindo a defesa das enfermeiras prejudicadas, não so
mente através da iniciativa judicial, como também atra
vés da denúncia política que tem feito sobre o assunto.

O SR. MENDES RIBEIRO (PMDB~RS. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr" e Srs. Parla
mentares, o horário político no rádio e na tevê, não
é entretenimento para ouvintes e expectadores. Nin
guém, ao legislar, pensou em índices de sintonia capazes
de rivalizar com as novelas ou outros sucessos. Seria
o máximo unir o útil ao agradável. Porém, vale repctir,
a idealização não aconteceu.

Os candidatos têm acesso aos meios massificadores
dc opinião pública para propiciar ao cleitor informa
ções, parâmetros, escolhas acertadas. O voto, está claro
na Lei Maior, é obrigação, é direito. Exercer bem o
direito e cumprir melhor a obrigação faz parte da rotina
do homem responsável. O eleitor consciente não ligará
nidio e teve buscando horas divertidas, aguardando o
tempo passar.

O voto de cabresto terminou. O coronelismo é do
passado. Os pseudo donos do Brasil conduziram este
País ao caos, à miséria, ao contexto onde o interesse
de meia dúzia, nada além de meia dúzia, se alça sobre
o bem-estar de 150 milhões de desassistidos e explora
dos, repetindo falsos conceitos até o massacre, a aceita
ção. O horário político não é encenação. Não está em
jogo o corte estudado da imagem ou a montagem inteli
gente. Vale a mensagem. A exeqüibilidade da proposta.

A sabedoria dos avós sentencia: "Quem corre por
seu gosto nào cansa". Quem tem a água na mão e
morre de sede faz a pior opção por descaso, por não
fazer.o elementar, quando está em jogo a sobrevivência.
O primário é ouvir, é analisar, é prestar atenção. Se
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o espaço é P?uCO atrativo e a fala aquém da expectativa,
por que deslIgar'? Escutar e assistir todos com a máxima
atenção é. o mínifllo a ser feito, em defesa própria e
da, comumdade. E a chance de não errar. O voto, pes
soal. intransferível, secreto, arma usada em menos de
um minuto; tem conseqüências seríssimas na vida de
um povo. E crime ser Maria-vai-com-as-outras' votar
por ouvir dizer; não tcr opinião formada: aceita~ men
tiras; sair por aí. igual papagaio. passando inverdades
calúnias. injúrias. invariavelmente vindas de quem ti
~edíocre, no ataque a quem tem luzes e, por ter luzes,
Incomoda.

O horário político é uma imposição. Imposição da
lei. Imposição de quem, brasileiro e eleitor, tem a res
pons~bilidade da escolha. Não é, como querem fazer
cre~ mtfresses menores, espetáculos circense, algo sem
vaha. E o futuro de todos nós. Aberto, escancarado,
pedindo um minuto de atenção para não jogarmos fora
uma vida inteira.

o SR. ISMAEL WANDERLEY (PTR - RN. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e
Srs. Deputados, há pouco mais de um mês, fiz desta
tribuna um registro em defesa dos interesses dos servi
dores da Embrapa, pautando-me por circunstâncias que
afetam diretamente o futuro agrícola deste País. Volto
hoje a manifestar meu apoio àquela categoria de traba
lhadores, chamando a atenção dos nobres Pares para
os aspectos que passo a comentar.

A sociedade brasileira recebe mais um produto do
trabalho da Embrapa - o isolamento da bactéria Aceto
bacter diazotrophicus,que possibilitará a triplicação da
produt.ividade da cana-de-açúcar, permitindo, por ex
tensão, uma economia anual de 150 milhões de dólares
ao País, com a redução da importação de fertilizantes
nitrogenados, após quatro anos de pesquisa, cujo custo
total foi apenas 12 mil dólares. quantia muitíssimo pe
quena, comparada à economia que representará.

Paralelamente, aumenta dia a dia o número de produ
tos que, valendo-sc de inseticidas biológicos descnvol
vidas pela Embrapa, como no caso da soja. por exem
plo, conseguem não apenas uma economia no uso de
inseticidas químicos e, portanto, de mais alguns milhões
de dólares por ano, mas também uma redução da polui
ção causada por agrotóxicos.

Considere-se ainda que, em seus 17 anos de vida,
a Embrapa tem demonstrado repetidamente que o in
vestimento feito càm recursos públicós na pesquisa
agropecuária tem um dos mais altos índIces de retomo
em todos os setores, dos quais o Governo se vale para
autopromover-se. Enfim, quando o próprio Presidente
da República faz questão de tecer, em seus programas,
nas emissoras de rádio, às sextas-feiras, os D1ais altos
elogios e reconhecimentos ao desempenho da empresa
e de seus empregados, aí, Sr" e Srs. Deput.ados, não
se cntende, definitivamente, o aviltamento da qualidade
de vida provocado pelo achatamento salarial a que estão
submetidos esses servidores, que recebem um verda
deiro salário de fome.

Acompanhamos todos as supersafras que o Brasil
vem obtendo há três anos, devidamente propaladas pelo
Governo. Em verdade, grande parte desse mérito se
deve ao trabalho incansável dos pesquisadores da Em
brapa nos últimos anos. Essa empresa, vem entregando
à sociedade tecnologias que permitem ao País maiores
rendimentos na agricultura e na pecuária, maior econo
mia, à medida que substituem importações, e ainda
melhor qualidade de vida pela redução de agrotóxicos,
oferccendo produtos mais saudáveis. Os benefícios da
pesquisa agropecuária são sentidos e se multiplicam por
toda a sociedade brasileira, no campo e na cidade.

Mas tudo isso não parece provocar a atenção do Go
verno para com as reivindicações justas da cat.egoria
de servidores da Embrapa, cujo dissídio se arrasta pelos
caminhos da hurocracia oíicial, tornando sem efeito
o protesto e o apelo dos companheiros daquela empre
sa. Em meio à nefasta política cconómica do Governo.
identifica-se facialment.c um futuro pouco animador pa
ra esse segmento profissional. o que compromete todo
o trabalho que vem sendo empreendido. sobretudo.
a pesquisa. base do desenvolvimento de um país.

Fica. pois. registrado meu veemene protesto contra
o descaso com que vêm sendo conduzidas as reivindi
cações mais que justas dos servidores da Embrapa. que
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tanto têm contribuido para minorar a situação caótica
da vida sócio-econômica brasileira, com uma atuação
honrosa, dinâmica e revigoradora.

Era o que tinha a dizer.

o SR. FARABULINI JÚNIOR (PTB - SP. Pronun
cia o scguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputa
dos, sob a coordenação do Sindicato dos Trabalhadores
nas Indústrias Metalúrgicas, Mecãnicas e de Material
Elétrico dc São Paulo. reuniram-sc inúmeras entidades
c?m o objetivo de promover um trabalho sério para
dIspor sobre os planos de benefício e custeio da Previ
dência Social e dar outras providências. Desde a Central
Geral dos Trabalhadores - CGT, passando pela União
Sindical Independente - USI, CUT. Confederação Ná
cional dos Trabalhadores Metalúrgicos - CNTM, Con
federação Nacional dos Trabalhadores na Indústria 
CNTr, Confederação Brasileira de Aposentados e Pen
sionistas - Cobap, Federação dos Metalúrgicos de São
Paulo, Federação dos Aposentados e Pensionistas do
Estado de São Paulo, Fedcração dos Bancários de São
PaulofMTfMS, Trabalhadores no Comércio de Miné
rios e Derivados de,Petróleo no Estado de São Paulo,
Trabalhadores na Indústria de Alimentação, Portuários
de Santos, Trabalhadores Avulsos de Santos. Sindicato
dos Metalúrgicos de São Paulo, Guarulho~, Osasco,
Santos, Piracicaba, São Bernardo do Campo, Trabalha
dores na Indústria de llrinquedos, Desenhist.as, Condu
tores de Veículos, Consertadores de Carga e Descarga
de Santos, Aposentados Mctalúrgicos de São Paulo,
Associação dos Bancários de São Paulo, Associação
de Marceneiros até a União das Entidades de Pensio
nistas de Santos e tendo uma comissão redatora consti
tuída por Dr. Anníbal Fernandes do Sindicato dos Me
talúrgicos de São Paulo, José Carlos Marques da CUT
- Nacional, Maria Auxiliadora da CGT, Dr. Alceu
Cabral de Medeiros da USI, DL Luiz Viegas da FI
PREV - RJ, DI. Raul Portanova da CUT/RS, Dl"
Nair Ciochetti de Souza, Coordenadora da Curadoria
de Acidentes do Trabalho do Ministério Público de
São Paulo, Dr. Antônio José Arruda Rebouças da DIE
SAT, Dr. Wagner Balera da Academia Brasileira de
Assistência e Previdência Social. Dl~ Vânia Maria Ruf
fini Penteado Balera, Promotora de Justiça do Minis
tério Público de São Paulo. DI. Édvon Teixeira. Cura
dor de Acidentes do Ministério Público de São Paulo,
Dr' Ana Martha Joly Cappelli, Fonoaudióloga e Coor
denadora do Centro de Estudos Saúde do Trabalhador
do Sindicato dos Met.alúrgicos de São Paulo, nasceu
o Projeto dos Trabalhadores, que deverá ter nesta Casa,
acredito, o prestígio dos Deputados, cujo escopo, tenho
certeza, é atendcr à massa trabalhadora.

Requeiro a inscrição dessa proposta nos Anais da
Casa, para que a Nação saiba da valiosa contribuição
da classe trabalhadora. Não há dúvida sobre a eficácia
deste trabalho, que contou, como já disse, com a coor
denação do Sindicato dós Metalúrgicos de São Paulo,
tendo como colaboradores eficazes os Srs. José Fran
cisco Campos, Jayme José da Cunha, Antônio Apare
cido Flores de Oliveira e Dr' Ana Martha Joly Cappelli,
cuja dedicação a Câmara dos Deputados reconhece co
mo oportuna e indispensável.

A Comissão Técnica Permanente de Saúde, Previ
dência e Assistência Social desta Casa levará em conta
t.emos disso convicção plena, esse trabalho fecundo ori:
gimírio da vontade política de quantos mourejam no
setor sindical com denodo, com idealismo. na defesa
do equilíbrio social e na postulação segura que atende
realmente aos vários segmentos do trabalho.

O grupo, por inteiro. promoveu a apresentação do
trabalho nos seguintes termos:

"Os trabalbadores e os aposent.ados, contando
com a valiosa colaborm;ão de outros segmentos
da sociedade, visando à manutenção dos direitos
históricos previdenciários e ao aprimoramento dos
mecanismos de fiscalização de acidentes, arreca
dação, seguridade, administração dos rccursos,
efetivação do colegiado, previdência e, principal
mente, fazer cumprir os' dispositivos constitucio
nais. aprescntam csse substitutivo ao Projeto de
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Lei n'- 2.570. 89 originário do Governo federal e
que tramita no Congresso Nacional.

O referido projeto, além de não cumprir a Cons
tituição de 5 de outubro dc 1988, ignora direitos
conquistados pelos trabalhadores há mais de 25
anos e que, hoje, constituem-se num património
de toda a Nação.

Cientes disto, tanto da gravidade da situação
atual como a que advirá se tal projeto for aprovado.
apresentamos esse substit.utivo, elaborado em gru
po técnico oferecido. sem distorções, a todo o mo
vimento sindical, aos membros do Congresso Na
cional e vários segmentos da sociedade. "

Enquanto se referiu à Previdência, assim se expres
sou:

"A elaboração da Lei Orgânica da Previdência
Social, em 1960. conseguiu unir as diversas facções
existcntes no movimento sindical na época. Obte
ve-se a aprovação do projeto que jazia no Con
gresso desde 1947.

A aposentadoria por tempo de serviço, a aposen
tadoria especial e 05 novos poderes dos colegiados
na administração dos institutos de aposentadoria
foram conquistas desta época. O colegiado admi
nistrativo foi "esquecido" nos primeiros passos da
ditadura. Outros direitos históricos dos trabalha
dores até hoje são motivo de lnta dos trabalha
dores. O Governo os deixa no bolso do coletc ora
escondendo-os. ora acenando-os para a horda de
famintos. segundo seu próprio interesse.

No Projeto de Lei n" 2.570. desde 1989. entregue
pelo Ministro Jáder Barbalho com atraso de mais
de 60 dias em relação ao prazo constitucional (arti
go 59 das Disposições Transitórias fixava o termo
final em 5-4-89), consta que foram levadas em conta
na elaboração deste projeto os "estudos e recomen
daçõcs de técnicos e entidades especializadas e a.<
contribuiçães das cntidades sindicais e civis na so
ciedade para efetuar alguns ajustamentos para dar
lhe maior fundamentação jurídico-doutrinário".
Não se conhece estas entidades pois todo o movi
mento sindical tece críticas ao projeto.
.' O colegiado paritário na administração do Insti
tuto é bandeira única entre as centrais sindicais
- artigo 2 do Projeto dos Trabalhadores. Ainda
neste projeto, a parte IJI, que trata do Financia
mento da Seguridade Social, é mais ampla e clara
do que o Projeto de Lei n' 2.570. esclarecendo-a
sobre a Contribuição da União. dos trabalhadores
e outras receitas, tratando, inclusive. das provas
de inexistência de débito com a Previdência e as
multis.

No capítulo XI, das Disposições Gerais e Transi
tórias, o artigo 225 trata da venda dos imóveis da
Previdência após a efetivação do colegiado. E, no
artigo 226, colocam-se como responsáveis por essa
venda o incorporador, a empresa de comerciali
zação e o construtor. para evitar fraudes ou desvio
de verbas.

O Capítulo IJ, das Espécies dc Prestações, man
tém o auxílio-funeral, o auxílio-natalidade e o abo
no de permanência em serviço (não citados no pro
jeto do Governo), e é bastante claro sobre os direi
tos dos ex-combatentes, os aeronautas e os jorna
listas.

O Capítulo UI, do Acidente do Trabalho, é o
que mais traz mudanças. enfatizando a prevenção
destes acidentes que. geralmente, acontecem pelo
total descaso e negligência dos empreg1!dores e
onera diretamente a Previdência Social. E impor
tante que a Previdência, junto com outros órgãos
e o sindicato interessado, fiscalizem as condições
de trabalho onde passam às vezes mais de 8 horas,
o "objet.o" de seu seguro.

Uma parte da verba da Previdência é destinada
a pesquisas e programas de prevenção e melhoria
de ambiente, bem como campanhas de esclareci
mentos da população permitindo a busca penna
nente de melhoria de seu funcionamento.

O Projeto de Lei dos trabalhadores surgiu do
Fórum Intersindical Sobre a Previdência Social que
vem sendo realizado pelo Sindicato dos Metalúr
gicos de São Paulo desde 28 de março deste ano."



TÍTULO II
Dos Princípios Básicos e da

Finalidade da Previdência Social

A Previdência Social rege-se pelos seguintes

PARTE I
Introdução

TÍTULO I
Dos Principios Gerais da

Seguridade Social

A Seguridade Social rege-se pelos seguintes
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Dispõe sobre os planos de benefício e custeio da
Previdência SOcial e dá outras prOlidências.

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Art. l' A Seguridade Social compreende um con
junto integr~do de açõe~ e iniciativa dos poderes públi
cos e da sOCiedade, destmado a assegurar o direito rela
tivo à previdência, à saúde e à assistência social.

Art. 2' A participação dos trabalhadores c empre
gador é indispensável na gestão dos órgãos de Seguri
dade Social, sendo assegurado-lhes o direito a voto nas
suas instâncias colegiadas.

Panigrafo único. A participação referida no eaput
deste artigo será efetiva a nível estadual e federal.

Art. 3'
princípios:

I - universalidade da cobertura e do atendimento:
II - uniformidade e equivalência dos benefícios e

serviços às populações urbanas e rurais;
III - seletividade e distributividade na prestação dos

benefícios e serviços;
IV - irredutibilidade do valor dos benefícios;
V - eq.üidadc na forma de participação no custeio;
VI - diversidade da base de financiamento; e
VII - caráter democrático e descentralizado da ges

tão administrativa, com participação da comunidade,
em. especial de trabalhadores da ativa e aposentados,
assim como empregadores.

§ l' A irredutibilidade de que trata Oinciso IV deste
artigo é entendida como mecanismo de preservação do
poder aquisitivo dos benefícios.

§ 2' Não se aplica à previdência social e às ações
de saúde o inciso UI supra.

Art. 4'
princípios:

I - toda pessoa residente no País ou que nele traba
lhe, sem distinção de nacionalidade, devem participar
da Previdência Social, mediante contribuição, na forma
estabelecida nesta lei; e

II - é dever do Estado garantir aos beneficiários um
sistema de bcncfícios e serviços na ocorrência de even
tos que suprimam ou reduzam a sua capacidade de sub
sistência.

Parágrafo único. Às pessoas que não exerçam ativi
dade remunerada é facultada a filiação à Previdência
Social, na forma prevista em lei.

Art. 5' A Previdência Social tem por finalidade:
I - garantir aos seus segurados meios para a cober

tura dos eventos de doença, invalidez, velhice, tempo
de serviço, acidente de trabalho e desemprego invo
luntário;

li - garantir aos segurados a manutenção dos seus
dependentes e dar proteção à maternidade:

IH - assegurar, por motivo de prisão ou morte, auxí
lio ou pensão para os dependentes econômicos dos segu
rados.

PARTE II
Dos Planos de Benefícios da Previdência Social

TÍTULO I
Dos Regimes da Previdência Social

Art. 6" A Previdência Social compreende:
I --'-o Regime Geral da Previdência Social;
li - regimes próprios de Previdência Social, de fun

cionários públicos civis ou militares, da União, dos Esta
dos, do Distrito Federal ou dos Municípios, bem como
das respectivas autarquias e fundações, que serão cus
teadas por fontes distintas da Seguridade Social.

§ l' O Regime Geral da Previdência Social garante
a cobertura de todas as situações expressas no art. 5"

§ 2' O ingresso em atividade abrangida pela Previ
dência Social determina a filiação automática a ela.
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§ 3' Os regimes próprios de Previdência devem as
segurar plano de prestações equivalentes ao do Regime
Geral, prevalecendo este quando não houver a referida
equivalência.

Art. 7' A administração do Regime Geral de Previ
dência Social é atribuída ao Sistema Nacional de Previ
dência e Assistência Social - Sinpas, sendo exercida
pelos órgãos e entidades que o compõe, observando
O disposto no art. 2' e demais dispositivos desta lei.

SEÇÃO I
Dos Segurados

Art. 8' É segurado obrigatório:
I - como empregado:
a) o que presta serviço não eventual, de natureza

urbana ou rural, à empresa, sob dependência desta e
mediante salário inclusive como diretor empregado;

b) o contratado por empresa de trabalho temporário
definida em legislação específica;

c) o que presta serviço sazonal de natureza urbana
ou rural a uma Ou mais empresas;

d) aquele que presta serviço de natureza urbana ou
rural de caráter eventual a uma ou mais empresas, sem
relação de emprego:

e) o brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contra
tado no Brasil para trabalhar como empregado em su
cursal ou agência de empresa nacional no exterior:

f) o que presta serviço, no Brasil, a missão diplo
mática ou repartição consular de carreira estrangeira
e a órgãos a elas subordinados, ou a membros dessas
missões e repartições, 'excluídos o estrangeiro sem resi
dência permanente no Brasil e o brasileiro amparado
pela legislação previdenciária do país da respectiva mis
são diplomática ou repartição consular;

g) o brasileiro civil que trabalha para a União no
exterior; em organismos oficiais brasileiros ou interna
cionais dos quais o Brasil seja membro efetivo, ainda
que lá domiciliado e contratado, salvo se segurado obri
gatório na forma da legislação vigente do país do domi
cílio; e

h) o bolsista e o estagiário que prestam serviço à
empresa;

U - como empregado doméstico, o que presta servi
çode natureza continua não eventual a pessoa ou família
no âmbito residencial, em atividades sem fins lucrativos;

III - trabalhador avulso, O estivador, o conferente
de carga e outras assim consideradas em lei, que prestam
serviços a diversas empresas, desde que sindicalizadas;

IV - como empregador:
a) o titular de firma individual urbano ou rural, o

diretor não empregado em empresa urbana ou rural,
o titular, o sócio, o membro do conselho de adminis
tração sempre que receba "pro labore" e o sócio de
indústria, de empresa urbana ou rural; e

b) a pessoa física proprietária ou não que explora
atividade agropecuária, pesqueira e de extração de mi
nerais, em caráter permanente ou temporário, com au
Xl1io de empregados, utilizados a qualquer título, ainda
que eventualmente;

IV -como trabalhador autônomo:
a) aquele que exerce, habitualmente e por conta pró

pria, atividade profissional remunerada de natureza ur
bana ou rural;

V - como equiparado a trabalhador autônomo, além
dos casos previstos em legislação específica:

a) o ministro de confisão religiosa e o membro de
instituto de vida consagrada e de congregação ou de
ordem religiosa, este quando por ela mantido, salvo
se filiado obrigatoriamente à Previdência Social em ra
zão de outra atividade, ou a outro regime previden
ciário, e o militar ou o civil, ainda que na condição
d<? inativo;

b) o empregado de organismo internacional ou es
trangeiro em funcionamento no brasil, salvo quando
amparado por sistema próprio de previdência social;
e

c) Obrasileiro civil que trabalha no exterior para or
ganismo oficial internacional do qual o Brasil seja mem
bro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo
quando amparado por sistema de previdência social do
país do local de trabalho;

VII - como produtor, parceiro, meeiro e o arrenda
tário rurais, o garimpeiro c o pescador artesanal, bem
como os respectivos cônjuges ou companheiros que
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exerçam suas atividades em regime de economia fami
liar, sem empregados permanentes:

a) o produtor, proprietário ou não, que exerce ativi
dade rural, individualmente ou em regime de economia
familiar, assim entendido o trabalho dos membros da
família indispensável à própria subsistência c exercido
em condições de mútua dependência e colaboração,
sem empregados permanentes; .

b) o trabalhador que, individualmente em regime de
economia familiar ou, ainda, em forma de parceria,
faz da pesca sua profissão habitual ou meio principal
de vida, compreendendo:

1- o trabalhador por conta própria sem vínculo em
pregatício na condição de pequeno produtor utilizando
embarcação prõpria ou de terceiros;

2 - o trabalhador que sem utilizar embarcação pes
queira exerce atividade de captura ou extração de ele
mentos animais ou vegetais que tenham na água seu
meio natural ou mais freqüente de vida, à beira do
mar, rios ou làgos;

3 - o produtor que ~tiliza embarcação dé pesca prõ
pria ou de terceiros de até 2 (duas) toneladas brutas;

c) o garimpeiro autônomo, assim entendido o traba
lhador quc, em caráter individual e por conta própria,
ou em regime de economia familiar exerce atividade
de garimpagem, faiscação e cata, e está matriculado
no órgão competente do Ministério da Fazenda;

d) a esposa, a companheira e os filhos maiores de'
14 (quatorze) anos de idade, do trabalhador a que alu
dem as alíneas a, b e c em regime de economia familiar.

§ l' Todo aquele que exercer, concomitantemente,
mais de uma atividade remun~rada sujeita ao Regime
Geral de Previdência Social será obrigatoriamente filia
do em relação a cada uma delas, observados os limites
de contribuição e de benefícios estabelecidos nesta Lei
para cada segurado.

~ 2' O aposentado do Regime Geral de Previdência
Social que permanece em atividade sujeita a este regime
ou a ela retoma, somente tem direito, por ocasião do
afastamento, ao peéúlio, conforme o disposto nos art. ...
a ... , não fazendo jus a outras prestações, salvo as decor
rentes de sua condição de aposentado, observado em
caso de acidente de trabalho, o disposto no art. 2'

Art. 9' O servidor civil ou militar da União. dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios,' bem
como o das respectivas autarquias e fundações, sujeito
a regimes próprios de previdência social (art. 6', § 3')
que exerça também uma ou mais atividades abrangidas
pelo Regime Geral de Previdência Social, é segurado
obrigatório em relação a cada uma delas.

Art. 10 É segurado facultativo o maior de quatorze
anás de idade que, não enquadrado no art. 8', contribuir
para o Regime Geral de Previdência Social, nas mesmas
condições que o trabalhador autônomo.

Art. 11. Os segurados de que trata o § 8' do art.
195 da Constituição poderão contribuir para o Regime
Geral de Previdência Social nas mesmas condições que
o trabalhador autôuomo visando a complementação de
seus benefícios.

Art. 12 Consideram-se:
I - empresa - a firma individual ou sociedade que,

assumindo o risco de atividade econômica urbana ou
rural, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de
serviço, bem assim os órgãos e entidades da adminis
tração direta, indireta e fundacional; e

li - empregador doméstico - quem admite a seu
serviço, sem finalidade lucrativa, empregado domés
tico.

Parágrafo único, Equiparam-se a'Empresa, para os
efeitos desta Lei:

I - o empregador rural, pessoa física:
U - o pescador e o garimpeiro;
UI - o trabalhador autônomo que remunera serviço

a ele prestado por empregado ou outro trabalhador
autônomo;

IV - a sociedade civil de direito e de fato, prestadora
de serviço;

V - o proprietário que executa obra de construção
civil poradministração própria, inclusive a incorporação
imobiliária definida na Lei n' 4.591, de 16 de dezembro
de 1964;

VI - a cooperativa ou associação de qualquer natu
reza:
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VII - a missão diplomática e a repartição consular
de carreira estrangeira e os respectivos membros em
relação a empregado admitido a seu serviço; e

VIII - os condomínios residenciais. ,
Ar!. 13. Uma vez completado o período dc carên

cia exigido para a concessão do bcnefício, tal direito
se incorpora ao patrimônio do segurado.

§ l' Para a concessão de benefício são necessárias
no mínimo trinta e seis contribuições mensais sucessivas
e regulares anteriores à data do seu requerimento.

§ 2' Não será admitido para a contagem de carência
lapso igualou superior a sessenta meses entre uma .e
outra contribuição.

Art. 14. Perde a qualidade de segurado o filiado
facultativo que, não estando em gozo de benefícios,
deixa de contribuir por mais de seis meses consecutivos.

§ l' No prazo estabelecido neste artigo, será aceito
pagamento de novas contribuições após a quitação das
relativas ao período de interrupção.

§ 2' O prazo deste artigo é clilatado em mais seis
meses, não sendo devidas as contribuições relativas a
esse período de doze meses, quando houver interrupção
de atividade remunerada exercida pelo segurado.

§ 3' A perda da qualidade de segurado ocorre no
décimo primciro dia do segundo mês seguinte ao térmi
no dos prazos deste artigo.

SEÇÃO 11
Dos Dependentes

Art. 15. São beneficiários do Regimc Geral de Pre
vidência Social, na condição de dependentes do segu
rado; sucessiva e exclusivamente:

I "':"-cônjuge ou companheiro(a)e filho de qualquer
condição menor de 21 anos de idade ou inválido;

11 - a pessoa designada, se menor de 21 anos que
esteja efetivamente matriculadas e comprovadamente
estudando:

111 -os pais;
IV -os irmãos, de qualquer condição, menores de

21 anos ou inválidos;
V - a pessoa designada, se maior de 60 anos ou invá

lida.
§ l' Equiparam-se a filho o enteado menor sob

guarda judicial do segurado ou cônjuge ou companhei
ra, o tutelado, bem como o menor que sem esses títulos,
viva sob o teto e responsabilidade financeira do segu
rado.

§ 2' Consideram-se companheiros as pessoas que
tenham mantido vida em comum nos últimos cinco anos,
ou por m~nor tcmpo. se tiverem filhos comuns.

§ 3' E pressumida a depcndência econômica dos
dependentes referidos no inciso I e § l' deste artigo.
salvo o menor scm título. cuja dcpendência dcvcrá ser
provada.

§ 4" Em nenhum caso exigirá a dependência econô
mica total, bastando que a mesma seja constante, neces
sária e eficiente.

CAPÍTULO 11
Das Prestações em Geral

SEÇÃO I
Das Espêcies de Prestações

Art. 16. O Regime Geral de Previdência Social
compreende as seguintes prestações:

I - ao segurado:
a) aposentadoria por invalidez;
b) aposentadoria por idade;
c) aposentadoria por tempo de serviço;
d) abono permanência em serviço:
e) aposentadoria cspecial;
I) auxílio-doença;
g) auxílio-natalidade;
h) auxílio-maternidade;
i) salário-família;
j) abono-família;
I) scguro-dcsemprego Ar!. 16, UI, "c"
lI-do dependente:
a)· pensão por mortc;
b) auxílio-reclusão;
c) auxílio-funeral;
111 - do segurado e dependente:
a) pecúlio;
b) serviço social;
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c) reabilitação profissional; com fornecimento de or-
tese e prótese;

d) seguro acidente de trabalho;
e.l alimentação;
f) assistência médida odontológica;
g) abono anual.
Art. 17. A concessão de benefícios, em especial a

aposentadoria, não implica qualquer alteração no con
trato de trabalho até o segurado completar a idade míni
ma para obter a aposentadoria por idade.

Parágrafo único. A concessão de aposentadoria por
invalidez suspende o contrato individual de trabalho.

SEÇÃO II
Dos Períodos de Carência

Art. 18 Peliodo de carência é o tempo correspon
dente ao número mínimo de contribuições mensais in
dispens,\veis para que o beneficiário faça jus à pres
tação.

Ar!. 19. A concessão das prestações pecuniárias do
Regime Geral de Previdência Social, resalvado o dispos
to no art. 18, depende dos scguintes períodos de carên
cia:

I - doze contribuições mensais, no caso de auxílio
doença. aposentadoria por invalidez, auxílio-natalidade
e reclusão;

II - sessenta contribuições mensais, nos casos de
aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de
serviço e aposentadoria especial;

UI - Ao trabalhador avulso é garantido para efeito
de aposentadoria e benefício a contribuição de pelo
menos um dia de trabalho ao mês.

Art. 20. 1ndepende de carência a concessão das se
guintes prestações;

I - pensão por morte, abono-família, salário-mater
nidade, salário-família e pecúlio;

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez
nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa,
bem como nos casos dc segurado que, após filiar-se
ao Regime Geral de Previdência Social, foi acometido
das seguintes doenças: tuberculose ativa: hanseníase;
alienação mental, psicopatia grave; neoplasia maligna;
cegueira; paralisia irreversível e incapacitante; cardio
patia grave; doença de Parkinson; espondiloartrose an
tiquilosante; nefropatia grave; estado avançado da
doença de Paget (osteíte deformante): síndrome de defi
ciência imunológica adquirida (AIDS), e contaminação
por radiação.

"A relação de docnças previstas no inciso 11 deste
artigo não exclui outras patologias de natureza grave
ou que obriguem ao afastamento da atividade por tempo
superior a trinta dias."

III - serviço social;
IV - reabilitação profissional; e
V - prestação por acidente de trabalho.
Art. 21. O período de carência será contado:
I-quanto aos segurados obrigatórios, da data da

filiação ao Regime Geral de Previdência Social; c
II - quanto aos segurados facultativos, da data do

pagamento da primeira contribuição. não sendo consi
deradas, para esse cfeito. as contribuições em atraso
e as relativas a períodos anteriores à perda de qualidade
de segurado.

SEÇÃO fII
Do Cálculo do Valor dos Benefícios

SUBSEÇÃO I
Do Salário-de-Benefício

Art. 22. O valor do benefício de prestação conti
nuada, exceto o abono família, o auxílio natalidade,
salário faID11ia, scrá calculada com base no salário-de
benefício.

Art. 23. Salário-de-benefício é a média aritmética
simples dos últimos salários-de-contribuição relativos
aos meses e ao dia do mês corrente, imediatamente
anteriores ao do afastamento da atividade ou à data
de entrada do requerimento, até um máximo de trinta
e seis, apurados em período não superior a quarenta
c oito mescs.

§ lo Contando O segurado mcnos de trinta e seis
contribuições mensais no período de quarenta e oito
meses, seu salário de benefício será a média aritmética
simples da soma dos salários-de-contribuição verifica
dos, correspondendo o mínimo a 1/12 dessa soma.
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§ 2' O salário-de-benefício não será inferior ao salá
rio lnímmo. nem superior ao limite rnt'iximo do salàrio
de-contribuição na data de início do benefício.

S 3" Não serão considerados, no cálculo do salário
de-benefício, os au~entos salariais não decorrentes de
lei. norma geral da empresa.

§ 4' Se, no período-base para cálculo, o segurado
tiver recebido benefício por incapacidade, sua duração
será computada. Nestes casos, considerar-se-á como sa
lário-de-contribuição. no período, o sallírio-de-benefí
cio que serviu de base para o cálculo da renda mensal.
reajustado nas mesmas épocas c nas mesmas bases dos
benefícios em gcral, e quc não poderá ser inferior ao
salário mínimo.

Art. ·24. Todos os salários-de-contribuição compu
tados no cálculo do valor dc benefício serão atualizados
monetariamente, mês a mês. de acordo com os índices
oficiais aplicáveis para atualizar os créditos da União
Federal.

Art. 25. O salário-de-benefício do segurado que
contribui em razão de atividades concomitantes será
calculado com basc na soma dos sahhios-de-contribui
ção das atividades exercidas na data do requerimento
ou do óbito quc cumpriram integralmente o período
básico de cálculo exigido para a apuração da renda
mensal.

SUBSEÇÃO II
Da Renda Mensal do Benefício

Art. 26. A renda'mensal do bcnefício de prcstação
continuada scrá calculada aplicando-se ao salário-de
benefício os percentuais rcspectivos (Subseções I a V.
VIII e IX da Seção V dcstc Capítulo).

Parágrafo único. A renda mensal do benefício de
prestação continuada que substitui o salário-de-contri
buição ou o rendimento do trabalho do segurado não
será inferior ao salário mínimo.

Art. 27. No cálculo do valor da renda mensal do
benefício, serão computados os salários-de-contribui
ção relativos aos meses:

I - de contribuição devidas. ainda que não recolhi
das pela empresa, no caso de segurado empregudo,
avulso ou trabalhador temporário.

11 - de contribuições efetivamente recolhidas, nos
demais casos.

Art. 28. A comprovação do valor do salário-de
contribuição do empregado, inclusive o depósito do em
pregador temporário e o do avulso se faz a partir das
declarações do empregador, das anotações da Carteira
de Trabalho da Previdência Social ou qualquer outro
documento hábil.

Parágrafo único. As omissões e insuficiências docu
mentais são supridas mediantc justificação administra
tiva.

Art. 29. Aos beneficiários em gozo de bencfício
de prestação continuada é assegurado o abono anual.

Parágrafo unico. O abono anual dos beneficiários
é pago nas mesmas condições previstas para os trabalha
dores ativos.

SEÇÃO IV
Do Reajustamento do valor

dos Benefícios

Ar!. 30. O valor do benefício s'ení rea,justado men
salmentc de acordo com a variação do índice de Preços
ao Consumidor (IPC).

§ 10 A data-base dos aposentados e pensionistas é
o mês de março de cada ano, ocasião em que haverá
a revisão dos proventos e aumento real dos benefícios
de acordo com a evolução da arrecadação das contri
buições.

§ 2' A data-base dos aposentados e pensionistas é
o mês de março de cada ano, ocasião em que haverá
a revisão por força das perdas da política salarial, to
mando como parâmetro os índices de correção salarial
e monetária.

SEÇÃO V
Do Benefícios

SUBSEÇÃO I
Da Aposentadoria por invalidez

Art. 31. A aposentadoria por invalidez é devida.
cumprida a carência, ao segurado considerado incapaz
e insusceptível de reabilitação para o exercício de ativi
dade que lhe garanta a subsistência.
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§ l' A concessão da aposentadoria por invalidez
depende da verificação da condição da incapacidade
mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência
Social, podendo o segurado a suas expensas, fazer-se
acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2' A doença ou lesão de que o segurado já era'
portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência
Social não lhe confere direito à aposentadoria por invali
dez, salvo quando a incapacidade sobrevém por motivo
de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

§ 3" O benefício é devido a contar do dia imediato
ao da cessação do auxl1io-doença, ressalvado o disposto
nos Parágrafo 4' e 5' .

§ 4' Verificada a incapacidade total e definitiva por
cxame médico-pericial, a aposentadoria dispensa o pré
vio aUlcmo-doença, sendo devida:

- a) ao segurado empregado ou empregador, a partir
do décimo sexto dia do afastamento da atividade ou
a partir da data da entrada do requerimt:nto, se entre
o afastamento e a entrada do requerimento decorrerem
mais de trinta dias; e

b) ao segurado autônomo, avulso, empregado do
méstico ou facultativo, definido no art. 10, a contar
da data .em que se lIJanifestou a incapacidade do dia
da entrada do rcquerimento, se entre cssas datas decor
rerem mais de trinta dias.

§ 5' Durante os primeiros quinzc dias de afasta
mento da atividade por ,motivo de invalidez, cabe à
empresa pagar ao segurado empregado o salário ou,
ao segurado empregador, a remuneração.

§ 6' Em caso de doença que imponha segregação
compulsória, a aposentadoria é devida desde a data
da segregação confirmada por exame médico de autori
dade sanitária, independente da concessão do auxl1io
doença.

Art. 32. A aposentadoria por invalidez, observado
o.disposto na Seção IH deste Capítulo, consiste numa
renda mensal de 100% do salário-de-bcnefício.

Parágrafo único. No cálculo do acréscimo previsto
neste artigo scrá considerado como período de contri
buição o tempo em que o segurado recebeu auxl1io
doença de ou outra aposentadoria por invalidez.

Art. 33. O valor da aposentadoria por invalidez do
segurado que necessite da assistência permanente de
outra pessoa, segundo critério previamente estabele
cido pela Previdência Social, é majorado em 25%.

Parágrafo único. O acréscimo de que trata este ar
tigo:

a) é devido ainda que o valor da aposentadoria atinja
o limite máximo legal;

b) é recalculado com base no valor reajustado da
aposentadoria; e

c) cessa com a morte do aposentado, não sendo incor
porável ao valor da pensão.

Art. 34. O aposentado por invalidez, enquanto não
completar 55 anos de idade, é obrigado, sob pena de
suspensão do benefício, a submeter-se a exame, trata
mento o processo de realbilitação profissional, propor
cionados pela Previdência SoCial, exceto o tratamento
cirúrgico, o que envolva risco efetivo de dano físico
ou psicomental.

Art. 35. É cancelada a aposentadoria por invalidez
na data em que O segurado rctornar voluntariamente
à atividade.

Parágrafo único. É garantido ao segurado o direito
de, sem prejuízo da aposentadoria por invalidez tentar
o retorno à atividade, na forma e nos limites e condições
que o regulamento estabelecer,

Art. 36. - Veiíficada a recuperação da capacidade
de trabalho do aposentado por invalidez, serão obser
vadas as normas seguintes:

I - qnando a recuperação ocorre dentro de cinco
anos contados da data do início da aposentadoria por
invalidez, ou do auxl1io-doença que a antecedeu sem
intcrrupção, o bencfício cessa:

a) de imediato, para o segurado empregado com di
reito a retornar à função que desempenhava na empresa
ao se aposentar, na forma da legislação trabalhista, va
lendo como documento, para tal fim. o certificado de
capacidade fornecido pela Previdência Social ou;

b) após tantos meses quantos forem os anos de dura
ção do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez.
,para os demais segurados;
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II - quando a recuperação for parcial; ou ocorre
após o período do inciso I, ou ainda quando o segurado
for declarado apto para o exercício de trabalho diverso
do qual habitualmente exercia, a aposentadoria será
mantida, sem prejuízo da volta à atividade:

a) pelo se'u valor integral, durante seis meses conta
dos da data em que é verificada a recuperação da capa
cldadc;
,b) com r~dução de 50% daquele valor, pqr igual pe

nado, segumte ao anterior; e
c) com redução de 75%, também por igual período

seguinte, ao término do qual cessa definitivamcnte.

Parágrafo único. É assegurado ao empregado que
retornar ao trabalho nas condições deste artigo a garan
tia no emprego pelo prazo de dois anos, a contar do
cancelamento do benefício, excetuando as hipóteses dc
justa-causa previstas na legislação trabalhista,

'SUBSEçÃon
Da Aposentadoria por Idade

Art. 37. A aposentadoria por idade é devida ao
segurado que, cumprida a carência exigida nesta lei,
completa 65 anos de idade, se homem, ou 60 anos,
se mulher.

§ I' O limite de idade previsto neste artigo é redu
zido em cinco anos para os segurados trabalhadores
rurais de ambos os sexos e para os que exerçam ativi
dade em regime de economia familiar, neste incluídos
o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal.

§ 2' A aposentadoria por idade é devida a partir
da data do requerimento, facultado ao segurado a elei
ção de outra data posterior à data da entrada do requeri
mento, se mais convenientes.

Art. 38. A aposentadoria por idade, observado o
disposto na Seção III deste Capítulo, consiste numa
renda mensal de 80% do salário-de-benefício, mais 1%
deste por grupo de doze contribuições, até o máximo
de 20%.

SUBSEÇÃO III
Da Aposentadoria por Tempo de Serviço

Art. 39. . A aposentadoria por tempo de serviço é
devida, cumprida a carência exigida nesta lei, ao segu
rado que completar 30 anos de serviço, se homem, ou
25 anos, se mulher.

Art. 40. A aposentadoria por tempo de serviço, ob
servado o disposto na Seção III deste Capítulo, consiste
numa renda mensal:
1-para o homem: de 80% do salário-de-benefício

aos 30 anos de serviço, mais 4% deste para cada novo
ano completo de atividade, até o máximo de 100%,
aos 35 anos de serviço; e

II - para a nlUlher: de 80% do salário-de-benefício
aos 25 anos de serviço, mais 4% desta para cada novo
ano completo de atividade, até o máximo de 100%,
aos 30 anos de serviço.

Art. 41. A data de início da aposentadoria por tem
po de serviço é fixada da mesma forma que a da aposen
tadoria por idade, conforme o disposto no § 2' do art.
36.

Art. 42. O tempo de serviço deve ser provado na
forma estabelecida em regulamento, compreendendo,
além do correspondente às atividades de quaisquer das
categorias de segurados de que trata o art. 8'.
1-o tempo de serviço militar, inclusive o voluntário,

ainda que anterior à filiação ao Regimc Geral de Prcvi
dência Social, desde que não tenha sido contado para
inatividade remunerada nas Forças Armadas ou aposen
tadoria no serviço público;

TI - o serviço alternativo aos que, por força de impe
rativos, forem atribuídos pela -Forças Armadas outra
forma de compensação do serviço militar, conforme
art. 143, § l' da Constituição Federal;

IH - o tempo em que esteve em gozo de auxílio
doença ou aposentadoria por invalidcz;

IV - o tempo de contribuição efetuada por segurado
depois de ter deixado de exercer atividade remunerada
que o enquadrava no art. 8';

V - o tempo de contribuição durante o qual o segu
rado exerceu atividade como trabalhador rural;

VI - o tempo de serviço de empregado rural devida
mente inscrito na Carteira de Trabalho e Previdência
Social.
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§ I' A comprovação do tempo de serviço para o
fim deste artigo, inclusive mediante justificação, só pro
duz cfeitos quando baseado em início de prova material,
não sendo admitida a prova exclusivamente testemu
nhal, excctuando os casos de força maior e caso fortuito.

§ 2' Dentro de 20 anos, a contar da vigência desta
Lei, o tempo de serviço e contribuição será objeto de
registro informatizado no Cadastro Geral de Associa
dos, cabendo ao interessado fazer prova apenas quando
não constar com o registro oficial existente.

Art. 43. O professor, após 30 anos, e a professora,
após 25 anos, de efetivo exercício em funções de magis
térios, poderão aposentar-se por tempo de serviço com
renda mensal correspondente a 100% do salário-de
benefício, observado o disposto na Seção III deste Capí
tulo.

SUBSEÇÃO IV
Abono de Permanência em Serviço

Art. 44. O segurado quc, tendo direito à aposenta
doria, exceto por invalidez, opta pelo prosseguimento
na atividade faz jus ao abono de permanência cm servi
ço, mensal, que não se incorpora à aposentadoria nem
à pensão, correspondendo a 50% (cinqüenta por cento)
do salário-de-benefício.

Parágrafo único. O abono de permanência em servi
ço é devido a contar da data de entrada do requeri
mento; não varia de acordo com a evolução do salário
de-contribuição do scgurado e é reajustado na forma
dos demais benefícios de prestação continuada.

SUBSEÇÃO V

Da Aposentadoria Especial

Art. 45. A aposentadoria especial é devida, urna
vez cumprida a carência exigida nesta lei, ao segurado
que tiver trabalhado durante quinze, vinte ou vinte e
cinco anos, conforme a atividade profissional, sujeito
a condições especiais que possam prejudicar a saúde
ou a integridade física, bem como acarretar desconforto
ou desgaste físico ou mental na forma estabelecida em
lei.

§ 1" A aposentadoria especial, observado o dispos
to na Seção In deste Capítulo, consiste numa renda
mensal correspondente ao valor do salário-de-benefí
cio.

§ 2' A data de início do benefício é fixada da mesma
forma que 'a da aposentadoria por idade, conforme o
disposto no § 2' do art. 36.

§ 3' O tempo de serviço correspondente à atividade
profissional exercida sob condições especiais que sejam
ou venham a ser consideradas prejudiciais à saúde ou
à integridade física, bem como suscetíveis de acarretar
desconforto ou desgaste físico ou mental é convertido,
segundo critérios dc equivalência fixados em lei, para
efeito de qualquer benefício.

§ 4' É prejudicial à saúde o trabalho em turno de
revezamento, garantindo aposentadoria de que trata
este artigo aos 25 anos de atividade.

§ 5' O Poder Executivo publicará a relação das ati
vidades que dão direito à aposentadoria especial, nela
incluindo obrigatoriamente todas as que figuram nos
decretos n" 53.831 de 25 dc março de 1964 e 83.080
de 24 de janeiro de 1979.

Art. 46. O período em que o trabalhador integran
te de catcgoria profissional enquadrada neste artigo per
manece licenciado do emprego para exercer cargo de
administração ou de representação sindical é contado
para a aposentadoria especial.

SUBSEÇÃO VI
Do Anxílio-Doença

Art. 47. O auxílio-doença é devido ao segurado
que, após cumprida, quando for o caso, a carência exigi
da nesta lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou
para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze)
dias.

§ l' Não é devido auxilio-doença ao segurado que
se filia ao Regime Geral de Previdência Social já porta
dor de doença ou lesão invocada como causa para o
benefício, salvo quando incapacidade sobrevem por mo
tivo de progressão ou agravamento dessa doença ou
lesão.

§ 2" O auxl1io-doença é devido ao segurado empre
gado e empregador a contar do décimo-sexto dia de
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afastamento da atividade. e. no caso dos demais segura
dos, a contar da data do início da incapacidade e en-
quanto ele pemanecer incapaz. I .

.§.3" .Quando ~'equeri~o por scgural!o afastado da
atlVldade por maIS de tnnta dias, o auxílio-doença é
devido a contar da data da entrada do requerimento.

Ar!. 48. O auxI1io-doença, observado o disposto na
Seção IH deste Capítulo, consiste numa renda mensal
de 100% do salário-de-benefício. mais 1% deste por
grupo de doze contribuições mensais realizadas, até o
máximo de 10%.

Ar!. 49. Durante os primeiros quinze dias de afas
tamento da atividade por motivo dc doença, incumbe
à empresa pagar ao scgurado empregado o seu salário
ou, ao segurado empregador, a sua remuneração.

§ l' A empresa abonará obrigatoriamente as faltas
correspondentes a esse período mediante a apresen
tação de atestado emitido por órgão oficial.

§ 2' Quando a incapacidade ultrapassar quinze
dias, o s"gurado será encaminhado à perícia médica
da Previdência Social.

§ 3' Acréscimo: Ao segurado cmpregado a empre
sa calculará e adiantará o benefício de auxílio-doença
até que a previdência o implante e passe a pagá-lo efeti
vamente, devendo ser ressarcida pelo empregado quan
do do recebimento.

Art. 50. O segurado em gozo de auxI1io-doença es
tá obrigado, sob pena de suspensáo do benefício. a
submeter-se a exame, tratamento e processo de reabili
tação profissional proporcionados pela Previdência So
cial. cxceto'o tratamento cirúrgico.

Art. 51. O segurado em gozo de auxI1io-doença,
insuscetível de recuperação para sua atividade habitual
deverá submeter-se a processo de reabilitação profis
sional para o exercício de outra atividade, não cessando
o benefício até que seja dado como habilitado para
o desempenho de nOva atividade e reintegrado ao traba
lho que lhe garanta a subsistência, quando considerado
não recuperável, será aposentado por invalidez.

Art. 52. Veda-se a dispensa do segurado empre
gado em gozo de auxílio-doença ou acomctido dc docn
ça ou lesão que justifique a concessão de auxílio-doença
ou aposentadoria por invalidez.

Parágrafo único. Ao referido neste artigo, ao retor
nar ao trabalho, será garantida a estabilidade de 6 me
ses.

SUBSEÇÃO VII
Auxílio·natalidade

Art. 53. O auxílio-natalidade é devido, após 12
(doze) contribuiçõcs mensais, à segurada gestante ou
ao segurado, pelo parto de sua esposa ou companheira
não segurada. ou de pessoa designada na forma do
item II do ar!. 110 e inscrita pelo mcnos 300 (trezentos)
dias antcs do parto. à exccçáo dos partos prcmaturos.
em quantia igual à qq BTN. e paga de uma só vez.

Parágafo único. E obrigatória a assistência à mater
nidade.

SUBSEÇÃO VIII
Salário·família

Ar!. 54. O salário-família é devido ao segurado em
pregado e ao aposentado, na propnrção do número
de seus filhos ou equiparados nos termos do § 2" do
art.13.

Ar!. 55. O valor da cota do salário-família é de
10% do valor máximo do bcnefício a pagar por filho
de até 14 anos de idadc. ou inválido de qualquer idade.

Art. 56. As cotas do salário-família serão pagas pe
la empresa. mensalmente, junto com o salário, efetivan
do-se a compensação quando do recolhimento das con
tribuições na forma estabelecida em Regulamento.

§ l' A empresa deve conservar os comprovantes
dos pagamentos e as certidões correspondentes. para
fiscalização da Previdência Sodal. conforme o disposto
no art. 155. parágrafo único. .

§ 2' Quando o pagamento do salário não for men
sal, o sallirio-família será pago juntamente com o último
pagamento relativo ao mês.

§ 3' Para efeito do pagamento do salário-família,
a empresa deverá cxigir de seu empregado a certidão
de nascimento do filho.

§ 4' O pagamento do salário-família é condicionado
a apresentação anual de atestado de vacinação obriga
tória do filho.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

,§ 5' A empresa poderá, por ato unilateral. por con
venção, acordo coletivo, ou contrato individual. conce
der salário-fanulia dos seus empregados em bases supe
riores às leis, mas' t!"ndo reembolso somente nos limites
da obrigação legal.

Art. 57. O salário-família devido ao trabalhador
avulso poderei ser recebido pelo sindicato de classe res
pectivo. que se incumbirá de elaborar as folhas COITCS
pondentcs c de distribuí-lo.

Ar!. 58. A cota do salário-família não será incorpo
rada, para nenhum efeito, ao salário ou ao benefício.

SUBSEÇÃO IX
Auxílio-maternidade

Ar!. 59. O auxilio-maternidade é devido à segu
rada empregada. trabalhadora avulsa e emprcgada do
méstica. durante vinte e oito dias antes e noventa e
dois dias depois do parto, observadas as situações e
condições previstas na legislação trabalhista no que con
cerne à proteção à maternidade, bem como as demais
seguradas independentemente da existência da relação
de emprego.

Art. 60. O auxílio-maternidade para a segurada
cmpregada ou trabalhadora avulsa consiste em uma ren
da mensal igual à sua remuneração integral e será pago
pela empresa. efetivando-se a compensação quando do
recolhimento das contribuições, na forma _estabelecida
em regulamento. '

Parágrafo único. A empresa deve conservar os com
provantes dos pagamentos e os atestados correspon
dentes para examc pela fiscalização da Previdência So
cial, confonne o disposto no art. 155 e seu parágrafo
único.

Art. 61. Para o segurada empregada doméstica e
demais seguradas em geral, o auxílio-maternidade con
siste numa renda mensal igual ao seu último salário-de
contribuição. devendo ser pago diretamente pela Previ
dência Social.

Art. '62. Cabe aos órgãos públicos fornecer os atcs
tados médicos necessários, inclusive para efeitos traba
lhistas, confonne o disposto em regulamento_

SUBSEÇÃO X
Da pensão por morte

Art. 63. A pensão por morte será devida ao conjun
to dos dependentes do segurado que falece. aposentado
ou não, a contar da data do óbito. observado o disposto
no ar!. 14.

Art. 64. O valor da pensão por morte é constituído
do valor do benefício que o segurado recebia· ou da
aposentadoria a que teria direito, quando da data do
falecimcnto e compreende:

a) uma parcela familiar eq uivalentc a 50% (cinqüen
ta por cento);

b) uma parcela variável corresponde a cota de 10%
(dez por cento) de acréscimo por dependente até o
limite de 50% (cinqüenta por cento);

Art. 65. A concessão da pensão por morte não é
protelada pela falta de habilitação de outro possível
dependcnte. Qualquer inscrição ou habilitação poste
rior que importe em exclusão ou inclusão dc depedentc,
só produzirá efeito a contar da data da inscrição ou
liabilitação.

§ I" O cônjuge não presente na sociedade não ex
clui do direito à pensão por morte da companheira(o),
que só fará jus ao benefício a 'partir da data do óbito.

§ 2" O cônjuge divorciado ou separado judicial
mente ou de fato, que recebia pensão de alimentos~

concorre com os filhos e equiparados do segurado.
Art. 66. A cota da pensão por morte se cxtingue:
I - pela morte do pensionista;
U - pelo casamento dos filhos;
III - para os filhos ou irmãos dependentes desig

nados menor, não inválidos, aos vinte e um anos de
idade; e,

IV - para o pensionista inválido, pela cessação da
invalidez.

Parágrafo único. Não se extingue a pensão no caso
de recasamento do cônjuge sobrevivente.

SUBSEÇÃO XI
Do auxílio-reclusão

~It. 67. O pensionista inválido. enquanto não
completar cinqüenta e cinco anos de idade, será obriga
do, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se
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a exame médico pela Previdência Social, processo de
reabilitação profissional por ela prescr.o e custeado,
e tratamento dispensado gratuitamente. exceto o cirúr
gico .
(Obs: compatibilizar para o art. 7'"

Art. 68. Por morte presumida do segurado, decla
rada pela autoridade judicial. decorridos seis meses de
ausência, será concedida pensão provis6ria na forma
desta Subseção. .

. § I" Mediante prova do desaparecimento do segu
rado cm conseqüência de acidente. desastre ou catás
trofe. seus dependentes farão jus à pensão provisória
independentemente da declaração e do prazo deste ar
tigo.

§ 2" Verificado o reaparecimento do segurado. o
pagamento da pensão cessa imediatamente, desobri
gados os dependentes da reposição dos valores rccc
bidos.

Art. 69. Não se aplica o disposto no caput do art.
87. ao pensionista menor, incapaz ou ausente, na forma
da lei.

Ar!. 70. O auxHio-reclusão será devido, respeitada
a carência fixada no inciso r do ar!. 17 nas mesmas
condições da pensão por morte, aos dependentes do
segurado recolhido à prisão que não receber remune
ração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doen
ça ou aposentadoria.

Parágrafo único. O requerimento do auxílio-reclu
são deverá ser instruído com certidão do efetivo recolhi
mento à prisão.

SUBSEÇÃO XII
Anxílin-Funeral

Art. 71. O amolio funeral é devido ao cxccutor do
funeral do segurado no valor de 240 BTN pagos de
uma s6 vez.

Parágrafo único. O executor dependente do segu
rado recebe o valor máximo previsto.

SUBSEÇÃO XIII
Do Pecúlio

Art. 72. O pecúlio scrá devido:
I - ao segurado que se invalida antes de ter comple

tado o período de carência, observado disposto no art.
20. II.

U - ao scgurado aposentado por idad~O? P?r tempo
de serviço pelo Regime Geral de Prevldencla SOCial
que voltar cxcrcer atividade abrangida pelo mesmo,
quando dela se afasta.

Art. 73.. O segurado aposentado que receber p~cú
lio e voltar a exercer atividade abrangida pelo Rel!'me
Geral de Previdência Social somcnte poderá levantar
o novo pecúlio após trinta e seis meses contados da
nova filiaçáo. , .

Art. 74. O pecúlio consiste em um pa~ament?u~
co de· valor correspondente à soma das Importan~l.as

relativas às contribuições do segurado. após a nova filia
ção atualizadas monetariamente e juros calculados con·
fo~e parágrafo 3' do art. 192 da Con~titui~ãoFederal.

Art. 75. O disposto nesta Subseçao a~hca-se a con
tar da data de entrada em vigor de~ta lei. obsc.rvad_a,
com relação às contribuições antenores, a lcglslaçao
vigente à época.

SUBSEÇÃO XIV
Do Serviço Social

Art. 76. O Scrviço Social visa prestar ao benefi
ciário orientação e apoio nos problemas pessoais .e fa~i
liares e melhoria da sua inter-relação com a PreVidência
Social, para solução de questões rcferentes aos bene
fícios previdenciários, bem assim, quando neccssáno,
a obtenção de outros recursos sociais da comunidade
em favor do beneficiário, inclusive mediante a celebra
ção de convênios.

Parágrafo único. A assistência e as prestações a.c~~
go do serviço social serão condicionadas às POSSibili
dades e disponibilidades técnica e financeira.
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SUBSEÇÃO xv
Da Reabilitação Profissional

Art. 77. A reabilitação profissional deverá propor
cionar ao beneficiário doente, inválido ou deficiente
físico ou mental, os meios de reedução ou readaptação
profissional indicados para que possa trabalhar, inclu
sive órtese, prótese e instrumentos de auxílio para loco
moção.

§ l' A reabilitação profissional é obrigatória, quan
do indieável, e sempre respeitada, na medida do possí
vel, as aptidões e os interesses do segurado.

§ 29 O segurado poderá indicar, para acompanha
mento da reabilitação profissional, médico, psicólogo
ou assistente social, que terá acesso a todas as informa
ções cabíveis, e direito de emitir opinião a respeito,
verbal ou por escrito.

§ 3' A Previdência Social emitirá certificado indivi
duai, indicando as ativid"des que podem ser exercidas
pelo beneficiário reabilitado profissionalmente.

§ 49 Sem prejuízo do disposto no parágrafo ante
rior, o reabilitado poderá exercer outra atividade para
qual se capacite.

Art. 78. A empresa com vinte ou mais empregados
é obrigada a preencher seus empregos, com benefi
ciários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiên
cia, habilitadas, na seguinte proporção:

I - até 200 empregados 2%
II - de 201 a 500 3%
III - de 501 a 1.000 .4%
IV -1.001 em diante .5%
§ 19 A dispensa de trabalhador reabilitado ou de

deficiente habilitado, ao final de contrato por prazo
determinado de mais de noventa dias, e a imotivada,
no contrato por prazo indeterminado, s6 poderá ocorrer
após contratação de substituto de condição semelhante.

§ 29 A empresa deverá fornecer'à Prcvidência So
cial, semestralmente, e quando solicitada, ao sindicato
ou entidade representativa dos empregados,. a relação
ao total de empregados e das vagas preenchidas por
reabilitados dc deficientes habilitados, no prazo máxi
mo de cinco dias.

§ 39 O descumprimento deste preceito, e seus pará
grafos, sujeitará a empresa às sanções previstas.

CAPÍTULO 1II
Do Acidente do Trabalho

SEÇÃO 1
Introdução

Art. 79. Fica sujeito ao seguro Acidente do Traba
lho todo trabalhador urbano e rural, ou equiparado
nos termos do art. 8', incisos I e H desta lei, qualquer
que seja a sua forma de remuneração.

SEÇÃO II
Do Acidente e da Doença Profissional

ou do Trabalho

Art. 80. Acidente do trabalho é o que ocorrer pelo
exercício do trabalho a serviço da empresa, ou em seu
benefício, provocando lesão corporal, ou pertubação
funcional, ou que causar a morte, ou perda, ou redução
permanente ou temporária, da capacidade para o traba
lho.

§ l' Será considerado como do trabalho o evento
que, embora não tenha sido a causa dnica, haja contri
buído para a morte, ou perda ou redução da capacidade
para o trabalho, inclusive pelo agravamento de mal
preexistente.

Art. 81. Considera-se também acidente do traba
lho:

I - o acidente sofrido pelo empregado no local e
no horário do trabalho, em conseqüência de:

a) ato de sabotagem ou de terrorisamo, praticado
por terceiro, inclusive companheiro de trabalho;

b) ofensa física ou moral de qualquer espécie;
c) ato de imprudência, de negligência ou de imperícia

de terceiro, inclusive companheiro de trabalho;
d) casos fortuitos ou de força maior.
III - o acidente sofrido pelo empregado, ainda que

fora do local e horário de trabalho:
a) na execução de ordem ou na realização de serviço

sob a autoridade da empresa;
b) na prestação espontânea de qualquer serviço à

empresa para lhe evitar prejuízo ou proporcionar pro
veito;

c) em viagem a serviço da empresa, seja qual for
o meio de locomoção utilizado, inclusive veículo de
propriedade do empregado;

d) no percurso da residência para o local do trabalho,
ou deste para aquele, qualquer que seja o meio, locomo
ção, inclusive veículo de propriedade do empregado;

e) ocorrido durante o período correspondente à redu,
ção da jornada, ou a sua dispensa ao aviso prévio de
iniciativa do empregador;

fi a viagem de estudo financiada pela empresa, den
tro de planos oficiais para melhoria de mão-de-obra
ou complementação educacional de estagiário, nos ter·
mos da Lei n' 6.494, de 7 de dezembro de 1977;

g) a locomoção, mesmo em férias ou afastado no
gozo de benefício de doença, através de qualquer forma
de trajeto, para receber salários diretos ou indiretos
que lhe forem definidos pela empresa.

§ 19 Nos períodos destinados a refeição ou descan
so, ou por ocasião da satisfação de outras uecessidades
fisiológicas, no local, ou fora dele, ou durante o traba
lho, considera-se o empregado a serviço da empresa.

Art. 829• Não será considerada como doença do
trabalho:

a) a doença degenerativa;
b) a inerente a grupo etário;
c) a que não produz incapacidade laborativa; e,
d) a doença endêmica adquirida por segurados habi·

tantes de região em que ela se desenvolva, salvo com
provação de que resultou de exposição ou contato direto
determinado pela natureza do trabalho.

Parágrafo único. Constatando-se que a doença não
incluída na relação prevista no inciso I do art. 80 resul
tou de condições especiais em que o trabalho foi exer
cido e com ele se relaciona diretamente, a Previdência
Social deve equipará-lo ao aeidente do trabalho.
(Obs: vcr redação)

SEÇÃO IH
Da Comunicação do Acidente do Trabalho

Art. 83. A empresa deverá comunicar à Previdên
cia Social os acidentes, as doenças profissionais, e as
doenças do trabalho em impresso próprio, no prazo
de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa de
dez vezes o valor do benefício devido, em favor da
vítima.

§ l' Da comunicação, receberão cópia fiel o aciden
tado, ou seus dependentes, o Sindicato a que corres
ponder a sua categoria bem como a. coordenadoria de
acidente de trabalho do Ministério Público.

§ 29 Na falta de regular comunicação, poderão a
qualquer tempo formalizá-la o pr6prio acidentado, seus
beneficiários, entidade sindical competente, o médico
que o assistiu, autoridade pública ou qualquer um do
povo.

§ 39 Os segurados, a que se refere o art. 8', inciso
VII desta lei, farão diretamente à Previdência Social,
pessoalmente ou por quem os assista, ou represente,
a comunicação dos acidentes de que forem vítimas.

§ 4',' Nos casos de morte ou lesões corporais graves
é obrigatória a comunicação à autoridade policial com
petente e à Delegacia Regional do Trabalho, sob pena
de multa no valor de 20 vezes o salário-de- contribuição.

§ 5' Se a Previdência Social não cobrar a multa
aplicada, terão legitimidade para cobrá-Ia os sindicatos
e entidades representativas de classe.

Art. 84. A comunicação do acidente, doença pro
fissional do trabalho deverá conter informações minu
ciosas, inclusive quanto ao registro policial, nos casos
cabíveis.

§ l' Em navio, aeronave ou outro veículo de trans
porte, quando em viagem, o acidente deve ser comuni
cado ao comandante, pelo meio mais rápido, a quem
de direito.

Art. 85. À comunicação do acidente de trabalho
da doença profissional não exime a empresa de respon
sabilidade civil e criminal, nos casos de culpa sua ou
de preposto.

Parágrafo único. A omissão ou retardo da comuni
cação constitui crime de falsidade ideológica nos termos
da Lei Penal vigente.

Art. 86. Considera-se dia do evento, no caso de
doença profissional ou do trabalho, a data de sua eclo
são, quando possível determiná-Ia, da sua comunicação
ao empregador, do afastamento do trabalho ou da en-

trada do pedido de benefício no INPS, ou em Juízo,
adotando-se como termo inicial dos benefícios devidos
a hipótese mais favorável à vítima.

Art. 87. Em caso de acidente do trabalho, doença
profissional ou doença do trabalho, o segurado e os
seus dependentes têm direito, independentemente de
carência, às seguintes prestações:

I - quanto ao segurado:
a) auxílio-doença acidentário;
b) aposentadoria acidentário por invalidez;
c) auxílio-acidente de reabilitação profissional;
II - quanto ao dependente, pensão acidentária por

morte;
IH - quanto ao segurado e dependente, pecúlio.
§ l' Os benefícios de que trata este artigo darão

direito ao abono anual acidentário, quando perdurarem
por tempo igualou superior a 6 meses.

§ 2' Os benefícios de prestação continuada de que
trata esta lei não poderão ser calculados sobre base
inferior ao salário mínimo vigente à época do paga
mento.

Art. 88. Para o estabelecimento da base salarial,
serão obedecidos os seguintes critérios, respeitando o
teto legal:

I - a remuneração recebida por hora, dia, semana
ou quinzena será considerada no seu valor mensal, nos
moldes da legislação trabalhista;

II - as horas extras habituais, comissões, gratifica
ções, ajudas de custo, diárias para viagem, bem como
o salário em utilidade, também integram o salário-de
contribuição, quando assim compuserem a remunera
ção, consoante os preceitos da legislação trabalhista;

UI - o pagamento dos dias de benefícios, quando
sua duração for inferior a um mês, será feito na base
de 1130 (um trinta avos) do seu valor mensal.

Parágrafo único. Quando, entre o dia do evento e
a data do início do benefício, ocorrer reajustamento
por dissídio coletivo ou alteração do salário mínimo,
a renda mensal inicial do benefício será reajustada, nos
mesmos níveis, não se admitindo a aplicação de Úldices
fracionados.

Art. 89. No caso de empregado de remuneração
variável e de trabalhador avulso, o valor dos benefícios
será calculado com base na média aritmética:

I - dos 6 (seis) maiores salários-de-contribuição apu
rados em período não superior a 18 (dezoito) meses
imediatamente anteriores ao acidente, se o segurado
contar mais de 12 (doze) contribuições; e,

U - dos salários-de-contribuição compreendidos nos
6 meses imediatamente anteriores ao acidente ou no
período de trabalho, conforme for mais vantajoso, se
O segurado contar 12 (doze) ou menos contribuições
nesse período.

Parágrafo único. Para os fins deste artigo, a base
salarial será sempre aquela contratada no dia do aciden
te, ficando o cálculo da média, no que respeitar à parte
variável) restrito aos fatores que fizerem a remuneração
variar em função da quantidade do trabalho prflduzido.

Art. 90. Caberá -à empresa o pagamento integral
dos 15 (quinze) dias iniciais do benefício por incapa
cidade.

Parágrafo único. Quando se tratar de trabalhador
avulso, doméstico, ou de segurados a que aludem o
art. 8', inciso VII desta lei, o benefícios por incapa
cidade estará a cargo do INPS a partir do dia seguinte
ao do acidente ou da eclosão de doença ocupacional.

Art. 91. Todos os salários-de-contribuição compu
tados no cálculo do benefício serão atualizados moneta
riamente, mês a mês.

Parágrafo único. Toda prestação que não for paga
à época própria será atualizada até a data do efetivo
pagamento.

Art. 92. Quando a morte do segurado em gozo de
auxílio-doença acidentário, aposentadoria acidentária
por invalidez ou reabilitação profissional resultar de
causa estranha ao evento ocupacional e suas conseqüên
cias, seus dependentes farão jus à pensão calculada com
base em valor igual ao do benefício acidentário rece
bido.

Art. 93. O segurado em gozo de aposentadoria es
pecial ou por tempo de serviço que voltar a exercer
atividade abrangida por esta lei, fará jus, em caso de
acidente do trabalho, moléstia profissional ou doença
do trabalho, aos benefícios aqui previstos, quaisquer
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que sejam, cumulativamente com aquele anteriormente
concedido.

Parágrafo único. No caso de morte do segurado, será
concedida a pensão acidentária, nos exatos termos desta
lei, independentemente da pensão previdenciáIia cabí
veis quando o segurado recebia, ou já fazia jus, à apo
sentadoria não patológica.

Art. 94. Independentemente dos benefícios, todos
os segurados terão direito aos serviços de assistência
médica, aí incluída a cirúrgica, a hospitalar, a farma
cêutica e a odontol6gica, bem como ao transporte para
tratamento, devidos em caráter obrigatório a partir da
ocollfência do acidente ou da eclosão da doença profis
sional ou do trabalho.
. Art. 95. A assistência médica compreenderá, con
forme o caso, a prestação em regime ambulatorial ou
hospitalar, de serviços de natureza clínica, cirúrgica,
farmacêutica e odontológiea, assim como, se indispen
sável, a remoção da vítima.

Parágrafo único. Se a vítima, por motivos médicos,
tiver que se deslocar da localidade onde reside, sua
remoção e hospedagem, bem como, se imprescindível,
a de seu acompanhante, ficarão a cargo.da Previdência
Social.

Art. %. Nas localidades onde a Previdência Social
não dispuser de recursos próprios ou contratados, a
empresa ou na sua falta, qualquer pessoa física ou jurídi
ca, prestará a assistência médica de emergência e, quan
do indispensável, a critério de médico ou na sua falta,
de outra pessoa especializada (técnico de segurança ou
enfermeiro do trabalho), providenciará sua remo~ão.

§ 10. Entende-se como assistência médica de emer
gência e .necessária ao atendimento da vítima até que
o Inamps assuma a responsabilidade por ele.

§ 2' O INPS reembolsará integralmente o empre
gador ou o terceiro das despesas. com a assistência de
'lUe trata este artigo.

Art. 97. É direito do segurado acidentado no traba
lho processo de reabilitação profissional, com forneci
mento de órtese, prótese e instrumentos de auxilias,
bem assim acesso ao mercado de trabalho.

Art. 98. É garantida a reposição dos aparelhos de
6rtese e prótese, bem assim instrumento de ama1io para
locomoção, quando desgastadOS pelo uso ou nos casos
de caso fortuito e força maior.

.Art. 99. O segurado em gozo de benefício por inca
pacidade nos termos desta lei, ficará obrigado, sob pena
de suspensão do benefício, a submeter-se aos exames,
tratamento e processo de reabilitação profissional pres
critos e proporcionados pela Previdência Social, exceto
o cirúrgico, que é facultativo.

Parágrafo único. Poderá, às suas expensas, fazer-se
acompanhar por um médico de sua confiança para discu
tir este tratamento ou reabilitação.

Ar!. 100. Ao acidentado segurado inabilitado para
o exercfcio da atividade contemporânea ao acidente,
ou à eclosão da doença profissional ou do trabalho,
será assegurado, após o tratamento e a alta definitiva,
o direito à reintegração, com li garantia de estabilidade,
aos serviços de empregador sob cujas ordens tenha ocor
rido o acidente, ou sido"adquirida a doença profissional
ou do trabalho.

Parágrafo único. Os empregados aos quais se reco
nheça a estabilidade prevista neste artigo não poderão
.leras seus contratos de trabalho reicindidos pelo empre
gador, a não ser em razão da prática de falta grave,
celebração de acordo com a assistência do Sindicato
da categoria profissional. ou pela aquisição do direito
à aposentadoria.

SUBSEÇÃO I
Do Auxílio-Doença Acidentário

Art. 101. O auxílio-doença acidentário será devido
enquanto houver incapacidade laborativa e temporária
resultante de acidente do trabalho, doença profissional
ou doença do trabalho, pendente de tratamento, bem
como durante a reabilitação profissional a contar do
dia subseqüente ao afastamento para o trabalhador ru
ral avulso ou doméstico e a partir do 16' (décimo sexto)
dia para o trabalhador urbano.

§ l' Cumpre à empresa pagar a remuneração inte
gral do dia do evento e dos 15 dias seguintes.

§ 2' Quando a acidentado não se afastar do traba
lho no dia do evento, os quinze dias de responsabilidade
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da empresa pela sua remuneração integral serão conta
dos a partir da data do afastamento.

§ 3' Ocorrendo, durante a vigência do auxílio
doença acidentário. agravamento da lesão corporal,
pertubação funcional ou doença que cause incapacidade
definitiva para o exercício de qualquer atividade, ainda
que outra causa tenha contribuído diretamente para
isso, o auxílio-doença é automaticamente convertido
em aposentadoria acidentária por invalidez.

§ 4' Na avaliação da incapacidade, para fins deste
artigo, o prazo inicialmente fixado para a duração de
auxílio-doença deve atender ao tempo mínimo prova
velmente necessário para a recuperação do segurado.

Art. 102. O valor mensal do auxI1ío-doença aciden
tário será igual ao salário-contribuição do dia do aciden
te, deduzida a contribuição previdenciária, não poden
do ser inferior ao salário-de-benefício, com a mesma
dedução.

Art. 103. Após a cessação do auxnio-doença aci
dentário e retorno ao trabalho, havendo agravamento
da seqüela que resulte na reabertura do benefício, o
novo salário-de-contribuição será considerado no cálcu
lo e corrigido monetariamente do mesmo ou de outros
benefícios acidentárins.

SUBSEÇÃO II
Da Aposentadoria Acidentária

por Invalidez

Art. 104. A aposentadoria acidentária por invali
dez será devida ao segurado que, estando 01.\ não em
gozo de auxílio-doença acidentário, for considerado in
capaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para
o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
própria e de seus dependentes.

§ l' A aposentadoria acidentária por invalidez será
acrescida de 30% (trinta por cento) quando a vítima
necessitar de assistência permanente de outra pessoa.

§ 2' O acréscimo supra:
a) será devido ainda que o valor da aposentadoria

atinja o limite máximo legal;
'b) será calculado quando o benefício que lhe deu

origem for reajustado;
c) cessará com a morte do aposentado, não sendo

incorporável ao valor da pensão por morte.
§ 3' Quando a aposentadoria acidentária por invali

dez for precedida de amenio-doença acidcntário, este
cessará no dia anterior ao do início daquela.

Art. 105 Concluindo a perícia médica inicial pela
existência de incapacidade total e definitiva para o tra
balho, a aposentadoria acidentária por invalidez será
concedida a contar da data em que o auxílio-doença
acidentário deveria ter início.

Art. 106. O valor mensal da aposentadoria aciden
tária por invalidez, que não poderá ser inferior ao salá
rio-de-benefício, será igual ao do salário-de-contribui
ção do segurado em vigor no dia do evento.

Parágrafo único. Quando o segurado estiver em gozo
de auxílio-doença, o valor da aposentadoria acidentária
por invalidez será igual ao do mesmo, se este. por força
de reajustamento, for superior ao previsto neste artigo.

Art: 107. O auxílio-acidente será concedido aO se
gurado quando, após a consolidação das lesões decor
rentes do acidente do trabalho, da doença profissional
ou do trabalho, resultar seqüela que implique:

I - redução da capacidade laborativa que exija maior
esforço ou necessidade de adaptação para exercer a
mesma atividade, independentemente de reabilitação
profissional;

III - redução da capacidade laborativa que impeça,
por si s6, o desempenho da, atividade que exercia à
époc,a do acidente, porém não o de outra. de nível
inferior de complexidade, ap6s reabilitação profissio
nal.

II - redução da capacidade laborativa que impeça.
por si só. o desempenho da atividade que exercia à
época do acidente, porém não o de outra, de nível
inferior de complexidade, ap6s reabilitação profissio
nal. .

§ l' O auxílio-acidente, mensal e vitalício, corres
ponderá a um dos seguintes percentuais do salário-dc
contribuição do segurado, vigente no dia do acidente,
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n~o podendo ser inferior a iguais percentuais do seu
salário-de-benefício:

a) 30%; na hipóteses do inciso I;
b) 40%, na hipótese do inciso lI; ou,
c) 60%, na hipótese dollinciso lI!.
§ 2' O auxílio-acidente será devido a contar do dia

seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independen
temente de qualquer remuneração ou rendimento aufe·
rido pelo acidentado.
. § 3' O recebimento de salário ou concessão de ou
tro benefício não relacionado com O mesmO acidente
não prejudica a continuidade do recebimento do auxí
lio-acidente.

§ 4' Quando o segurado falecer em gozo do auxílio
acidente, a metade do valor deste será incorporada ao
valor da pensão se a morte não resulta do acidente
do trabalho.

§ 5' Se o acidentado em gozo do auxílio:acidente
falecer em conseqüência de outro acidente, o valor do
auxílio-acidente será somado ao da pensão.

SUBSEÇÃO IV
Da Reabilitação ProfISsional

Art. 108. A reabilitação profissional, se houver
possibilidade de readaptação ou reeducação funcional,
será concedida ap6s a consolidação das lesões ou pato
logia decorrentes do evento ocupacional, durante o pe
ríodo não superior a dois anos, prorrogável somente
com a anuência do interessado, e paga nos moldes do
auxJ1io-doença acidentário..

§ l' Terá direito à reabilitação profissional o segu
rado que, em virtude de restrição decorrente do aciden
te, doença profissional ou do trabalho for considerado
inabilitado para o exercício de sua atividade habitual.

§ 2' O processo de reabilitação ficará a cargo do
INPS e compreenderá a recuperação, reeducação, rea
daptação c a reintegração do segurado.

§ 3' Para atender às exigências de qualquer da eta
pas a que alude o parágrafo anterior, poderá O Instituto
celebrar convênio com entidades comprovadamente
idôneas e especializadas, desde que não vinculadas à
empresa ou grupo econômico que esta integrar.

SUBSEÇÃO V
Da Pensão Acidentárias por Morte

Ar!. 109. A pensão acidentária por morte será de
vida quando o óbito resultar de acidente do trabalho.
moléstia profissional ou doença do trabalho, e paga
pelo INPS a partir da data de sua ocorrência.

Art. 110. O valor mensal da pensão acidentária por
morte será igual ao do salário-de-contribuição do aci
dentado, vigente no dia do acidente.

Parágrafo único. A pensão acidentária por morte
será devida integralmente, qualquer que seja o número
de dependentes. sendo rateada em partes iguais, e re
vertendo em favor dos demais o valor da conta daquele
cujo direito à pensão vier a cessar.

",UBSEÇÃOVI
Do Pecúlio

Art. lll. O pecúlio será devido quando houver re
dução permanente da capacidade para o trabalho.

§ I' Seu valor será calculado mediante a aplicação
da porcentagem da redução à quantia correspondente
ao dobro do teto máximo do salário-de-contribuição.

§ 2' O pecúlio também será devido em seu valor
máxmo do dobro do teto máximo do salário-de-con
tribuição de um ano-fiscal.

§ 3' Quando a percentagem da redução for inferior
a 10% o pecúlio será elevado a este percentual.

SEÇÃO IV
Da Prevenção e Fiscalização

Art. 112. Caberá ao Ministério da Previdência e
Assistência Social:

I - articular-se com os diferentes 6rgãos e institui
ções relacionadas com o fim de:

a) estabelecer incentivos a programas de prevenção
e redução do número de acidentes, doenças profissio
nais e do trabalho;

b) cooperar na elaboração de normas técnicas de pre
venção;

c) colaborar na realizaçáo de pesquisas e estudos so
bre ambientes e condiçães de trabalho com vistas ao
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diagnóstico precoce e à diminuição do risco de aciden
tes, doenças profissionais e do trabalho;

d) estimular a criação e participar materialmente e
com pessoal especializado, de Ambulatórios de Doen
ças e Acidentes do Trabalho, nos hospitais universi
tários do País, visando o seu diagnóstico, tratamento,
prevenção e treinamento de profissionais da área;

e) formação de um grupo de fiscalização que poderá
ser associado pelos Ministérios do Trabalho, Saúde bem
como o Sindicato interessado;

II - manter programas específicos visando a adequa
da adaptação do emprej;lado acidentado à atividade por
ele exercida e ao ambiente e condições de trabalho;

IH - promover financiamentos para instalação de
equipamentos e/ou adoção de processos e medidas téc
nicas empregadas e destinadas à melhor proteção do
trabalhador:

IV -desenvolver e divulgar, através da Datapiev,
estudos relacionados com as estatísticas dos acidentes
de trabalho e das doenças profissionais com vistas a
assessorar os órgãos respons~veispelo desenvolvimento
de atividades prevencionistas.

Art. 113. De todo projcio de investimento de cria
ção de nova empresa ou ampliação, deverá conter obri
gatoriamente a aplicação de 10% do capital para4ncor
poração de equipamentos e dispositivos de segurança
coletiva.

§ l' As empresas já instaladas deverão apresentar
ao órgão do Ministério da Previdência Social plano de
investimento em matéria de segurança coletiva sendo
lhe deferido prazo razoável para implementação do
meSl)1o.

§ 2' Quando verificada a inviabilidade técnica de
implementação do programa de segurança coletiva, a
empresa fica Obrigada a adotar medidas de caráter indi
vidual.

Art. 114. Em caso de não cumprimento da parte
das empresas do estabelecido em matéria de prevenção
de acidentes de trabalho, ser-Ihes-á limitado o crédito
e vedados os inccntivos à importação de equipamentos.

Art. 115. Sempre que se configurar situação dc pe
rigo à saúde e à integridade física do trabalhador, é·lhe
assegurado o direito de se recusar a trabalhar, devendo
para tanto, comunicar o fato ao empregador, à Cipa,
e ao Sindicato, sem que por isso haja qualquer medida
ou redução de direito trabalhista.

Parágrafo único. É dever da emprcsa informar ao
trabalhador os riscos de operação e do produto que
esteja manipulando.

Art. 116. A Previdência Social, sem prejuízo das
atribuições do Ministério do Trabalho, deverá zelar pela
implementação e pelo cumprimento das medidas de
prevenção de acidente do trabalho.

Art. 117. A empresa com 50 ou mais empregados
deverá constituir uma Comissão Interna de Prevenção
de Acidentes de Trabalho (Cipa) c proporcionar todas
as medidas necessárias ao seu efetivo funcionamento.

Parágrafo único. A empresa com menos de 50 em
pregados poderá ou não organizar Cipa e em caso de
não o fazer haverá obrigatoriamente um delegado sindi
cal COm igu~is ~tribuições.

Art. 118. E assegurada a estabilidade no trabalho
a todo o trabalhador eleito para a Comissão Interna
de Prevenção de Acidentes do Trabalho (Cipa) enquan
to exercer o mandato e até 12 meses após o término
deste.

Art. 119. Sempre que a fiscalização a cargo do Mi
nistério da Previdência Social verificar irregularidades
no cumprimento das normas de segurança e medicina
do trabalho,'é compulsória a notificação do Ministério
Público, sob pena de crime de responsabilidade.

Art. 120. A empresa que apresentar acidcntes de
trabalho de forma sistemática e reiterada fica sujeita
ao pagamento de um acréscimo no valor de 10% (dez
pilr cento), calculado sobre as contribuições incidentes
na folha de salários.

Art. 121. A empresa dcverá obrigatoriamente
manter registro oficial dos acidentes de tmbalho e doen
ças profissionais com a colaboração da Comissão Inter
na da Previdência de Acidentes - Cipa e/ou Serviço
Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho
~ Sesmet, quando houver, cuja fiscalização ficará a
cargo do Ministério da Previdência Social, com acesso
irrestrito do sindicato ou entidades de classe.
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SEÇÁOV
Das Disposições Gerais

Art. 122. O direito aos benefícios devidos em dc
corrência dc acidente dc trabalho não prescreve, salvo
as prestações anteriores aos últimos cinco anos.

Art. 123. Os litígios relativos a acidentes do traba
lho serão apreciados:

I - na esfera administrativa, pelos órgãos da Previ
dência Social, segundo as regras e prazo aplicáveis'às
demais prestações previdenciárias, mas com prioridade
absoluta para decisão;

II - na via judicial pela justiça comum dos Estados,
do Distrito Federal e dos Territórios, segundo o proce
dimento ordinário.

Parágrafo único. O acesso à via judicial não é condi
cionado ao prévio acionamento da via administrativa.

Art. 124. O acidentado, ou seus dependentes, po
derão, por intermédio de advogado ou do Ministério
Público, mover ação ou medida cautelar para a reclama
ção ou resguardo de direito referente à prevenção e
ao seguro de acidentes de trabalho, no foro de seu
domicílio, do local de trabalho, ou da ocorrência do
acidente.

§ l' A ação movida pelo acidentado ou seus depen
dentes terá preferência sobre as demais e será gratuita
quando vencidos os autores.

§ 2' Sen, obrigatória a participação da Curadoria
de Acidentes do Trabalho do Ministério Público, zelan
do pelos direitos do acidentado ou seus dependentes
e fiscalizando o cumprimento da lei.

Art. 125. A petição incial deverá conter:
1'-: nome, estado civil, nacionalidade, número e série

da carteira profissional, residência e profissão do autor;
H - descrição do acidente ou da moléstia ocupacio

nal, e suas conseqüências;
lU - c6pia da comunicação do acidente do trabalho

ou na falta, indicação da data do cvcnto, seu número
de registro pela agência competente, nome e endereço
do empregador e rol de testemunhas;

IV - indicação das profissões exercidas, desde a
ocorrência do sinistro, bem como dos benefícios previ
denciários e acidentários recebidos, comprovada atra
vés de cópias reprográficas da carteira profissional ou
de outro documento idôneo.

Art. )26. Ao despachar a petição inicial, o Juiz,
verificando a ausência de qualquer dos requisitos do
artigo anterior, procedení na forma do artigo 284 e
seu parágrafo único, do C6digo de Processo Civil.

Parágrafo único. Caso cntenda sanáveis as omissões
por providência sua, sem retardamento do feito, o Juiz
poderá reccber a petição ou o pedido direto da parte,
determinando desde logo, tais diligências.

Art. 127. No despacho de recebimento, o Juiz, sem
prejuízo do disposto no artigo anterior:

I - determinará perícia nos casos em que a mesma
constitua prova principal, por engenheiro de segurança,
médico do trabalho ou profissional especializado em
outra área, designando desde logo dia e hora para scu
início, dentro dos 15 dias seguintcs;

II - mandará citar o INPS;
III - fixará o prazo não superior a 50 dias para os

autos lhe voltarem conclusos para verificar o andamento
do feito;

IV - determinará as diligências que lhes parecerem
úteis para fafInar convicção, sobretudo a vistoria nos
locais de trabalho, nos casos de moléstia do trabalho.

Art. 128. Concluída a perícia, será o réu intimado
a, no prazo de 15 dias ou nos casos que independem
de perícia, a contar da citação, para:

I -reconhecer o pedido, ou contestá-lo, especifican
do as provas que pretender produzir;

II - proposto o acordo, a parte contrária terá vista
dos autos por dez dias para manifestar-se. Se houver
recusa, será devolvido ao réu o prazo para defesa;

III - contestado o feito, serão os autos conclusos
ao Juiz para, em cinco dias, prolatar decísáo ou deter
minar as diligências indispensáveis à decisão.

§ l' Quando necessária a prova do acidcnte ou das
condições laborativas que acarretaram a doença do tra
balho, ou para outros fins, O Juiz dcsignará audiência
de conciliação, instrução e julgamento. Neste caso pro
ferirá decisão em audiência ou no prazo de cinco dias
de sua realização.
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§ 2" Os demais prazos são os do Código de Processo
Civil, porém singelos, inclusive quanto à execução.

Art. 129. Nas ações acidentárias, desde que haja
manifestação favorável ao acidentado por parte do peri
to judicial designado pela Previdência Social, o advo
gado da União poderá desistir do direito de recorrer
à instância judiciária superior.

Art. 130. Na hipótese de erro de cálculo dos benefí
cios, ou de alteração da incapacidade laborativa resul
tante do mesmo acidente, docnça profissional ou do
trabalho, por agravamento ou atenuação, caberá ação
revisional do acordo ou decisão judicial definitiva, no
prazo de cinco anos, proponível perante o mesmo Juízo
de primeiro grau.

Art. 131. Sem prejuízo da prioritária aplicação do
disposto nesta lei, o Código de Processo Civil será apli
cável, inclusive quanto à perícia médica, à ação de aci
dente de trabalho, nela compreendida a ação revisional.

Art. 132. Da sentença que homologar o cálculo da
liquidação nas ações acidentrlrias, caberá apenas ape
lação.

Parágrafo único. Julgada a liquidação por decisão
irrecorrível, o INPS será intimado, através de seu agente
no órgão local incumbido da manutenção do benefício,
para efetuar o pagamento do valor da condenação, no
prazo de 72 (setenta e duas) horas, com os acréscimos
devidos, sob pena de seqüestro a ser promovido sobre
créditos do instituto, inclusive junto .à rede bancária,
até final satisfação do débito.

Art. 133. Os bcnefícios concedidos pela Previdên
cia Social não terão qualquer influência na indenização
a que está obrigado o empregador, quando inconer
em dolo ou culpa.

Art. 134. A Previdência Social poderá propor ação
regressiva contra a empresa responsável pela infringên
cia dos preceitos atinentes às normas de saúde, higiene
e segurança do trabalho, geradoras de concessão das
prestações correspondentes.

Art. 135. As condutas e atividades consideradas le
sivas ao meio ambiente, nele compreendido o do traba
lho, sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas,
a sanções penais e administrativas, independentemente
da obrigação de reparar os danos causados.

·Art. 136. As ações civis públicas, principal c caute
lar, destinadas à proteção do meio ambientc do trabiO\lho
e interesses coletivos ou difusos dos trabalhadores, po
derão ser propostas pelo Ministério Público, pela
União, pelos Estados, pelos Municípios, pelo Distrito
Federal, pelos sindicatos e pelas entidades de classe.

Art. 137. As ações civil públicas serão propostas
no foro do local ondo ocorrer o dano, cujo juízo terá
competência funcional para processar e julgar a causa.

Art. 138. A ação civil poderá ter por objeto a con·
denação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação
de fazer ou não fazer.

Art. 139. Poderá ser ajuizada cautelar objetivando
evitar o dano e prcvenir e reduzir os riscos inerentes
ao trabalho por inobservãncia de normas de saúde, hi
giene e segurança.

Art. J.4Ó. Se, no exercício de suas funções, os juízes
e Tribunais tiverem conhecimento dc fatos que possam
ensejar a propositura da ação civil, remeterão peças
ao Ministério Público para as providências cabíveis,

Art. 141. O Ministério Público poderá requisitar
documentos, certidões e informações de qualquer pes
soa, física ou jurídica, autoridade ou organismo público
ou particular, para desempenho de suas funções.

Art. 142. Na ação que tenha por objeto o cumpri
mento de obrigação de fazer ou não fazcr, o juiz, inde
pendentemente de requerimcnto do autor, determinará
o cumprimento de prestação da atividade devida ou
a cessação da atividade nociva, sob pena de execução
específica, ou de cominação da multa diária, se esta
for suficiente ou compatível.

§ l' A multa cominada liminarmente s6 será exigí
vel do réu após o trânsito em julgado da decisão favo
rável ao autor, mas será devida desde o dia em que
se houver configurado o descnmprimento.

Art. 143. A sentença civil fará coisa "erga Omnes",
exceto se a ação for julgada improcedente por defi
ciência de provas, hipótese em que qualquer ligitimado
poderá intentar outra ação com idêntico fundamento,
videndo-se de nova prova.
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Art. 144. Aplicam-se à ação civil pública prevista
nesta lei, no que couber, os dispositivos da Lei n' 7.347,
de 24 de julho de 1985.

Art. 145. Constitui crime, punível com reclusão,
de um a quatro anos. e luta, deixar o empresário indivi·
dual, diretor, sócio, gerente, de cumprir, retardar ou
frustrar, a execução de ordem: judicial expedida na ação
civil pública a que alude esta lei.

Art. 146. Constitui crime, punível com detenção,
de seis meses a dois anos ou prestação dc serviços à
comunidade, no mesmo período. deixar de observar
o empresário individual, diretor, sócio, gerente, enge
nheiro, médico ou chefe de serviço ou a ele equivalente,
as prescrições legais relativas à saúde, higiene e segu·
rança do trabalho.

§ 19 Em caso de morte ou dc lesão corporal de
natureza grave, a pena é de três anos de reclusão e
multa.

§ 2' Incorrc na mesma pena quem danifica instala
ção, aparelhagem. .equipamento ou serviço destinado
a assegurar a saúde. higiene e segurança do trabalho
ou, de qualquer modo, impossibilita ou dificulta o seu
uso.

§ 3" Se o homicídio for culposo, a pena é de um
a três anos de detenção ou de prestação de serviços
à comunidade, no mesmo período.

§ 4' Se a lesão é culposa, a pena é de um a dois
anos de detenção ou de prestação de serviços à comuni
dade, no mcsmo período.

Art. 147. Aplicam-se subsidiariamente à cobertura
dos acidentes do trabalho as disposições dos demais
capítulos deste título.

CAPÍTULO IV
Dos Benefícios em Condições Especiais

SEÇÃO I
Aeronauta

Art. 148. O segurado aeronauta que completa 45
(quarenta e cinco) anos de idade e 25 (vinte e cinco)
anos de serviço tem direito à aposentadoria por tempo
de serviço.

§ l' A aposentadoria do aeronauta consiste numa
renda mensal correspondente a tantos 1/30 (um trinta
avos) do salário-de-benefício quantos são os seus anos
de serviço, não podendo exceder 100% (cem por cento)
desse salário, observado o disposto no art. 23.

§ 2' É considerado aeronauta quem, habilitado pe
lo Ministério da Aeronáutica, exerce função remune·
rada a bordo de aeronave civil nacional.

§ 3" O aeronauta que voluntariamente se afasta do
vôo por período superior a 2 (dois) anos consecutivos
perde o direito à aposentadoria nas condições deste
artigo.

I - aplica-se ao segurado aeronauta, para efeito de
aUXI1io-doença, inclusive no caso de incapacidade para
o vôo, o seguinte:

a) entendem-se por incapacidade para o vôo qual·
quer lesão de órgão ou perturbação de função que im
possibilite o aeronauta para o exercício dessa atividade;

b) a verificação e a cessação da incapacidade para
o vôo são declaradas pela Diretoria de Saúde da Aero·
náutica, após exame do segurado por junta médica da
qual dcve fazer parte um médico da previdência social
urbana.

SEÇÃO II
Jornalista Profissional

Ar!. 149. O segurado .iornalista profissional que
trabalha em emprcsa jornalística pode aposentar-se por
tempo de scrviço aos 30 (trinta) anos de serviço, com
renda mensal correspondente a 100% (cem por cento)
do salário-de-benefício, observado o disposto no art.
23.

§ l' É considerado jornalista profissional aquele
cuja função remunerada e habitual compreende abusca
ou a documentação de informações inclusive fotografi
camente; a redação de matéria a ser publicada, conte·
nha ou não comentário; a revisão de maté-ria já com
posta tipograficamente; a ilustração, por desenho ou
outro meio, do que é publicado; a recepção radiotcle
gráfica ou telefônica na redação da empresa jornalística;
a organização e conservação cultural e técnica do arqui
vo rcdatorial; e a organização, orientação e direção
desses serviço.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

§ 2' O jornalista profissional que, embora reconhe
cido e classificado como tal, não está registrado no órgão
regional competcnte do Ministério do Trabalho não
tem direito à aposentadoria nas condições destc artigo.

SEÇÃO IH
Ex-Combatente

Art. 150. O ex-combatente segurado da previdên
cia social urbana e os seus dependentes têm direito
às prestações desse regime, concedidas, mantidas e rea
justadas de conformidade com esta Consolidação, salvo
quanto:
1-ao tempo de serviço para a aposentadoria por

tempo de serviço ou abono de permanência em serviço,
que é de 25 (vinte e cinco) anos;

II - à renda mensal do 'auxílio-doença e da aposen
tadoria por invalidez, que é igual a 100% (cem por
cento do salário·de-benefício, e à renda mensal das de
mais aposentadorias. quc é igual a 95% (noventa e
cinco por cento) dele. .

Parágrafo único. O período de serviço militar pres
tado durante a Segunda Guerra Mundial é contado para
efeito do disposto nesta seção.

Art. 151. Considera-se ex-combatente.
I - quem participou efetivamente de operação bélica

na Segunda Guerra Mundial, como integrante dc Força
do Exército, da Força Expedicionária Brasileira, da
Força Aérea Brasileira, da Marinha de Guerra ou da
Marinha Mercante;

II - o integrante da Marinha Mercante Nacional que
entre 22 de março de 1941 c 8 de maio de 1945 participou
de pelo menos 2 (duas) viagens em zona de ataques
submarinos;

IH - o piloto civil que no período item II participou,
por solicitação de autoridade militar, de patrulhamento,
busca,' vigilância ou localização de navio torpedeado
e assistência aos náufragos.

Art. 152. O valor do benefício do segurado ex-com
batente é igual aO salário-de-benefício, su.ieito ao valor
máximo dos benefícios previsto nesta lei.

Parágrafo único. Para efeito do disposto neste arti
go, incorpora-se ao benefício da previdência social urba
na a vantagem concedida com fundamento na Lci n'
1.756. de 5 de dezembr.o de 1952. A Lei n' 1.756, de
5 de dezembro de 1952 estende ao pessoal da Marinha
Mercante Nacional, no que couber, os direitos e vanta
gens da Lei n' 288, de 8 de junho de 1948, que concede
vantagens a militares e civis que participaram de opera
ções de guerra.

Art. 153. O reajustamento de benefício posterior
a 1 de setembro de 1971 não incide sobre a parcela
excedente de 10 (dez) vezes o maior salário mínimo
do país.

§ l' Está ressalvado o direito do ex-combatente que
em 1 de setembro de 1971 tinha preenchido os requisitos
para a aposentadoria por tempo de serviço nas condi
çõcs então vigentes, ou dos seus dependentes, obser
vado, porém, nos futuros reajustamentos, o disposto
ueste artigo.

§ 2' Observado o disposto neste artigo, a parcela
da contribuição excedente dos limites estabelecidos nes
ta Consolidação não é contada para qualquer efeito,
podendo ser restituída.

Art. 154. O ex-combatente aposentado tem direito
a revisão de cálculo, para que o valor da sua aposen
tadoria seja ajustado ao estabelecido no item II do art.
79, a contar da data da entrada do pedido de revisão,
sendo esse direito transferido para os seus dependentes.

Parágrafo único. O valor da aposentadoria que ser
viu de base para o cálculo da pensaão concedida a de
pendente de ex-combatente pode também ser revisto
a pedido, nas condições deste artigo.

CAPÍTULO V
Da Contagem Recíproca de Tempo de Serviço

Art. 155. Para efeito dos benefícios previstos no
Regime Geral de Previdência Social, é assegurada a
contagem recíproca do tempo de contribuição ou de
serviço na administração pública e na atividade privada,
rural e urbana, hipótese em que os diferentes sistemas
de previdência social se compensarão financeiramente.

Parágrafo único. A compensação financeira será
devida ao sistema a que o interessado estiver vinculado
ao requerer o benefício pelos demais sistemas, na pro-
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porção dos respectivos tempos de contribuição ou de
serviço. na forma estabelecida em regulamento.

Art. 156. Observada a carência de sessenta contri
buições mensais, o segurado poderá contar. para fins
de obtenção dos benefícios do Regime Geral de Previ
dência Social, o tempo de serviço prestado à adminis
tração pública federal direta, autárquica e fundacional.

Art. 157. O tempo de contribuição ou de serviço
de que trata esta Seção será contado de acordo com
a legislação pertinente. observadas as normas seguintes:

I - não será admitida a contagem em dobro ou em
outras condições especiais:

II - é vedada ax:ontagem de tempo de serviço públi
co com o de atividade privada, quando concomitantes;
IIl- não será contado por um sistema o tempo de

serviço utilizado para a concessão de aposentadoria pelo
outro.

IV - o tempo dc serviço anterior à obrigatoricdade
de filiação à Previdência Social Urbana do segurado
empregador. empregado doméstico ou trabalhador au
tônomo, será computado independentemente da com
provação de contribuições;

V - o tempo de serviço do segurado trabalhador ru
ral, anterior à data do início de vigéncia desta lei, será
'computado sem que seja necessário o pagamento das
contribuiçôes a ele correspondente, desde que cumprida
a carência.

Art. 158. A aposentadoria por tempo de serviço,
com contagem de tempo na forma desta Scção, será
concedida ao segurado mulher, após 25 anos completos
de serviço, ressalvadas as hipóteses de redução previstas
em lei.

Ar!. 159. Quando a soma dos tempos de serviço
ultrapassar 30 anos, no caso de segurado mulher e 35
anos no caso de segurado homem, o excesso não scrá
considerado para qualquer efeito.

Art. 160. O benefício resultante de contagem de
tempo de serviço na forma desta Seção será concedido
e pago pelo sistema a que o intcressado estiver vinculado
ao requerê-lo, e calculado na forma da respectiva legis
lação.

CAPÍTULO V
Das Disposições Diversas
Relativas às Prestações

Art. 161. Nenhum beuefício ou serviço da Previ·
dência Social poderá ser criado, majorado ou estendido,
sem a indicaçã~ do custeio no orçamento da seguridade
social.

Art. 162. Sem prejuízo do direito do benefício,
prescreve em 5 anos o direito às prestações não pagas
nem'reclamadas na época própria, excetuando o dispos
to no artigo 121.

Parágrafo único. A para da qualidade de segurado
não importa a extinção do direito à aposentadoria ou
pensão, 'para cu.ia obtenção tenham sido preenchidos
todos os requisitos.

Art. 163. O tempo de serviço de que trata o art.
será considerado para cálculo do valor da renda mensal
de qualquer benefício.

Artr. 164. A concessão de amolio para tratamento
ou exame fora do domicílio do beneficiário será feita
na forma estabelecida em regulamento.

Art. 165. Salvo quanto ao valor devido à Previ
dência Social e a desconto autorizado por lei, ou deri
vado da obrigação de prestar alimentos reconhecida
em sentença judicial, o bencfício não pode ser objeto
de penhora, arrcsto ou seqüestro.

Art. 166. Os benefícios em dinheiros serão pagos
ao beneficiário, ao seu representante legal ou a procu
rador constituído mediante mandato com prazo não
superior a um ano.

Art. 167. O benefício não devido ao segurado ou
dependente civilmente incapaz será feito ao cônjuge,
pai. mãc, tutor ou curador, admitindo-se na sua falta.
e por período não superior a seis meses, o pagamento
a herdeiro necessário, mediante termo dc responsabi
lidade firmado no ato do recebimento, na forma do
regulamento.

Art. 168. O benefício poderá ser pago mediante
depósito em conta corrente ou mediante autorização
de pagamento apresentada pelo beneficiário que se
identificará.
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CAPÍTULO VII
Contribuição do Empregador Doméstico

Art. 185 A contribuição do empregador doméstico
é de 12,0% (doze por cento) salário-de-contribuição
do empregado doméstico e seu segurado.

CAPÍTULO IX
Contribuição sobre a Receita
de Concursos de Prognósticos

Art. 187 Constituem receitas da Seguridade Spcial
30% (trinta por cento) da renda bruta dos concursos
de prognósticos.

Parágrafo único. Consideram-se concurso de prog
nóstico todos e quaisquer concursos de sorteios de nú
mcros, loterias, apostas, inclusive as realizadas em reu
niões bípicas; nos âmbitos federal estadual c municipal.

tcs olímpicos contribuem cxclusivamente com 5,0%
(cinco por cento) do total de sua receita bruta, sem
prejuízo do acréscimo para financiamento das presta
ções por acidente de trabalho.

Art. 182. A empresa cujo índicc de. acidente de
trabalho seja superior à média do respectivo setor, sujei
tar-se-á a uma contribuição adicional de 0,9% a 1,8%
para financiamento do respectivo seguro.

§ l' Os índices de que trata este artigo serão apura
dos em relação ao trimestre anterior.

§ 2' Incidirão sobre o total das remunerações pagas
ou creditadas as seguintes alíquotas:

CAPÍTULO VI
Contribuições sobre o Lucro

Art. 184 As empresas em geral contribuirão para
a seguridade social com uma alíquota de 10% (de~ por
cento) sobre o valor do resultado do exercício dó p.erío
do base encerrado em 31 de dezembro de cada ano
antes da previsão para o imposto de renda. .

§ l' Para as instituições financeiras citadas It0 Pará
grafo 2' do artigo 14 a alíquota aplicável será de 15%
(quinze por cento).

§ 2° O disposto neste artigo não se aplica ao empre
gador rural pessoa física, que explora atividade agrope
cuária ou pesqueira ou de extração de minerais, equipa
rado a empresa.

do índice da empresa em
relação ao índice médio do setor

até 10%
de mais de 10% até 20%

mais de 20%

Alíquota Excesso

0.9%
1,2%
1,8%

CAPÍTÜLOV
Contribuição sobre o Faturamento

Art. 183. As empresas em geral ou entidades ou
órgão a elas agrupados contribuirão para o custeio da
seguridade social com 2% (dois por cento) incidcnte
sobre seu faturamento mensal.

§ l' O faturamento compreende a receita produ
zida pela exploração do objeto empresarial, pelas ativi
dades acessaras e pelas transações eventuais, apuradas
no regime contábil de competência, para cada mês.

§ 2' As empresas públicas que realizem venda de
bens ou de serviços, ainda que em' caráter eventual,
estão obrigadas a contribuir com 2% (dois por cento)
sobre sua receita bruta.

CAPÍTULO VIII
Contribuição do Produtor Rural

Do Pescador e do Garimpeiro

Art. 186 Contribuem, mensalmente, com 3,0%
(três por cento) do resultado da comercialização da
sua produção:

I-o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário
rurais, o garimpeiro e o pescador artesanal, que, sem
empregado exerçam suas atividades em regime de eco
nomia fanu1ia;

Il - a pessoa física que, utilizando empregado~, ex
piara atividades agropecuárias ou pesqueira ou de extra
ção de minerais.

Parágrafo único. A pessoa física de que trata o inci
so lI, na qualidade de empregador equiparado a empre
sa, deve contribuir também na forma do artigo 14 e
15.

trabalhadores promoverá levantamento completo do
montante da dívida da União para o Regime Geral
de Previdência Social.

§ 2' A comissão poderá contar com o auxílio do
Tribunal de Contas da União e, concluindo o seu traba
lho, enviará relatório ao Congresso Nacional para fins
de fixação do percentual anual do resgate da dívida
da União.

§ 3' Os valores apurados deverão scr corrigidos mo
netariamente e vencerão juros anuais de 12% (doze
por cento).

Art. 178. Além de contribuição referida no artigo
anterior a União, em caso de insuficiência financeira
verificada na execução dos programas a cargo do Regi
me Geral de Previdência Social, proverá os recursos
necessários a cobertura da insuficiência.

Parágrafo único. As contribuições para a segurida
de social obedecem ao princípio da trimestralidade (arti
go 195, parágrafo 6' da Constituição,

CAPÍTULO II
Contribuição do Empregado

Art. 179. A contribuição do segurado empregado,
filiado à Previdência Social, inclusive o doméstico e
o avulso, é calculado mediante aplicação da seguinte
tabela: .
Salário-de-contribuição ~Ncz$) Alíquota
até 3120 do valor teto do benefício 8%
de mais dc 3120 até 6/20 9%
de mais de 6/20 até 10/20 10%
de mais de 10/20 até 20/20 II %

Parágrafo único, O 13' salário passa a integrar o
salário-de-contribuição.

CAPÍTULO III
Contribuição dos Trabalhadores Autônomos,

Empregadores e Facultativos

Art. 180. Os trabalhadores autônomos e equipa
rados, empregadores e facultativos contribuem confor
me as seguintes alíquotas aplicadas ao respectivo salá
rio-de-contribuição:
1-salário-de-contribuição igualou inferior a 3 (três)

salário mínimos, 10,0% (dez por cento); e
II -salário-de-contribuição superior a 3 (três) salá

rios mÚlirnos, 20,0% (vinte por cento).

CAPÍTULO IV
Contribuição sobre a Folha de Salários

Art. 180. A contribuição da empresa em geral ou
entidade ou órgão a ela equiparado, é calculada me
diante a aplicação ."dS seguintes alíquotas:

1-20% (vinte por cento) sobre o total das remune
rações pagas ou creditadas, a qualqucr título no decor
rer do mês, aos emprcgados avulsos. autônomos ê admi
nistradores;

II - 2% (dois por cento) sobre o total das remune
raçõcs pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos
segurados empregados e avulsos, para o financiamento
da complementação das prestações por acidente do tra
balbo.

TIl -Alíquotas variáveis conforme o grau de. risco,
revigorando-se o disposto nos arts. 12 da Lei 5.316,
de 14-9-67, e respectiva rcgulamentação, inclusive
quanto à tarifação individual.

§ 10 A alíquota de que trata o inciso I abrange as
contribuições para o salário-família, para o salário-ma
ternidade, para o abono anual e para o PRORURAL,
que ficam suprimidas, assirro como a contribuição básica
para Previdência Social.

§ 2° No caso de bancos comcrciais. bancos de invcs
timentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômi
cas, sociedades de crédito, financiamento e investimen
to. sociedades de crédito itnobili"rio, sociedades corre
toras, distribuidoras de títulos e valores imobiliários.
empr«sas de arrendamento mercantil, cooperativas dé
crédito, empresas de seguros privados e capitalização.
agentes autônomos de seguros privados e de crédito
e entidad,,, de previdência privada abertas. e fechadas,
"ém das contribuições referidas no incisos I e II deste
artigo, é devida a contribuição adicional de 2,5%- (dois
inteiros e cinco décimos por cento) sobre a basc dc
incidência definida no inciso 1.

§ 3" O clube de futebol profissional e a associação
desportiva que mantém departamento amadorista dedi
cado à prática de pelo menos três modalidades dé espor-

I - de recursos fiscais no montante necessário à inte
gral cobertura da despesas de pessoal c de administração
geral das entidades da Seguridade Social;

II - de recursos fiscais em montante anualmente fi
xado na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 177. Além da contribuição instituída pelo arti
go anterior, a União deverá consignar, em rubrica pró
pria do orçamento, a parcela correspondente ao resgate
da sua dívida para com o Regime Geral de Previdência
Social.

§ l' No prazo de um ano a contar da promulgação
desta lei, Comissão composta por r"presentantes dos

PARTE III
Do Financiamento da Seguridade Social

TITULO I
Introdução

Art. 175. A Seguridade Social é financiada por re
cursos da União. dos Estados, Distrito Federal e Muni
cípios, nos termos do art. 195 da Constituição Fcdcral.
cstabelccidos cm orçamcnto da scguridadc social, ela
borados a cada nível de governo.

§ l' No âmbito federal, o orçamento da seguridade
social é composto das seguintes receitas:

I - receitas fiscais da União;
II - receitas das contribuições sociais; e
lU - receitas de outras fontes.
Parágrafo único. Constituem contribuições sociais:
I - contribuições dos empregadores, incidentes so

bre a folha de salário;
II - contribuição dos trabalhadores, incidentes sobre

o salário; e
III - contribuição das empresas, incidentes sobre o

faturamento e lucro.

CAPÍTULO I
Contribuição da União

Art. 176. Á contribuição da União é constituída;

Art. 169. O segurado menor pode firmar rccibo de
benefício, independentemente da presença dos pais ou
tutor.

Art. 170. O valor não recebido, em vida, pelo segu
rado deve ser pago aos seus dependentes habilitados
à pensão por morte ou, na falta deles, aos seus suces
sores na forma da lei civil, independentemente de inven
tário ou arrolamcnto.

Art. 171. A falta de documentação não constitui
motivo para recusa do rccebimento de requerimento
de benefício.

Parágrafo único. A recusa de fornecimento de pro
tocolo ou comprovante de requerimento, sujeita a insti
tuição a eventual responsabilidade objetiva e o servidor
responsável à ação regressiva, sem prejuízo das sanções
administrativas cabíveis.

Art. 172. A Previdência Social não pode proceder
o cancelamento de benefícios ou descontar de seu valor
saldo com prévia autorização do bcneficiário ou funda
mentado em conclusão do processo administrativo, as
segurado ao interessado ampla defesa.

Art. 173. A empresa ou o sindicato podcrá, me
diante convênio com a Previdência Social, encarregar
se, relativamente a seu empregado ou associado e res
pectivos dependentes, de:

I - processar requerimento de benefício, preparan
do-o e instruindo-o de maneira a ser despachado pela
Previdência Social;

Il -submeter o requerente a exame médico, inclu
sive complementar, encaminhando à Previdência Social
o respectivo laudo, para efeito de homologação e con
cessão de benefício que dependa de avaliação de incapa
cidade;

III - pagar benefício; e
IV -preencher documento de cadastro, bem como

carteira a ser autenticada pela Previdência Social e esta
prestar outros serviços.

Art. 174. O Convênio poderá dispor sobre o reem
bolso das depesas da empresa ou do sindicato, corres
pondente aos serviços previstos nos incisos II e IV do
artigo anterior, ajustado por valor gloqal, conforme
o número de empregados, mediante dedução do valor
das contribuições previdenciárias a serem recolhidas pe
la empresa.



Escala de Salârio-Base

Sa1ár i o-Base

1/20 do valor má:-:imo de benp.f1cio
2/20 do vaJor m;ix imo de benef ício
3/20 do valor rn.3)1.imo de beneflcio
5/20 do valor m3)t imo de benef ício
7/20 do valor m~)limo de beneflcio

10/20 do valor má. imo de benefício
12/20 do va lar m~, imo de benef ício
15/20 do valor ma" Imo de benef ício
18/20 do va lor ",ã", imo de benef lcio
20/2.0 do valor mál':ima de benefício
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CAPÍTULO X
Outras Receitas

Art. 188 Constituem outras rec~tas da Seguridade
Social:

I - as multas, a atualização monetária e os juros
moratórios;

II - a remuneração recebida por serviços de arreca
dação, fiscalização e cobrança prestados a terceiros;

IH - as receitas de prestação de outros serviços e
de fornecimento ou arrendamento de bens;

IV - as demais receitas patrimoniais,industliais e
financeiras;

V-as doações, legados, subvenções e outras receitas
eventuais;

VI - 6% (seis por cento) do preço ex·refinaria da
gasolina, que incidirão sobre os preços dos combustíveis
automotivos; e

VII - outras receitas previstas em legislação espe
cífica ou posteriormente instituída.

Salário-de-Contribuição

Art. 189 Entende-se por salário-de·contribuição:
I - para o empregado, inclusive ó doméstico, e traba

lhador avulso: a remuneração efetivamente recebida
ou creditada a qualquer título, durante o mês, em uma
ou mais empresas, ressalvado o disposto ,no parágrafo
7" e respeitados os limites dos Parágrafos 4', 5' e 6'
destc artigo;

II - para o trabalhador autônomo e equiparado,
empregador, e facultativo: o salário·base·, conforme o
dispósto no artigo 22.

§ I' Quando a admissão, a dispensa, o afastamento
ou a falta do empregado, ocorrer no curso do mês,
o salário-de-contribuição será proporcional ao número
de dias de trabalho efetivo, na forma estabelecida.relo
Regulamento. '

§ 2' O salário·maternidade é considerado salário
de·contribuição.

§ 3' Os ganhos habituais do empregado, a qualquer
título, integram o salário-de-contribuição, nos casos e
na forma do Regulamento.

§ 4' O limite mínimo do salário-de-contribuição é
de 1 (um) salário-mínimo, tomado no seu valor mensal,
diário ou horário, conforme o ajustado e o tempo de
trabalho efetivo durante o mês.

§ 5' O limite mínimo do salário·de·eontribuição do
menor aprendiz corresponde àsua remuneração mínima
definida na legislação trabalhista.

§ 6" O limite máximo do salário·de·contribuição é
de 20 (vinte) salários mínimos.

§ 7' O salário-de-contribuição do trabalhador avul
so poderá exceder o limite máximo de 20 (vinte) salários

Cl~sse

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

§ l' O segurado que sc filia ao Regime Geral de
Previdência Social como facultativo, ou em decorrência
de atividade sujeita a salário·base, é enquadrado na
classe inicial da tabela.

§ 2' Os segurados empregado, inclusive o domés
tico, e trabalhador avulso, que passam a exercer at.ivi
dade sujeita a salário-base, podem se enquadrar em
qualquer classe até a equivalente ou a mais próxima
da média aritmétieasimples dos seus. 6 (seis) últimos
salários-de·contribuição, atualizados monetariamente,
devendo observar, para acesso às classes seguintes, os
interstícios respectivos.

§ 3' O segurado que exerce atividades, simultâneas
sujeitas a salário·base contribui com relação a apenas
uma delas.
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mínimos mensais até o total de sua remuneração, não
podendo ultrapassar o limite de. 240 (duzcntos e qua·
renta) salários mínimos anuais.

I - No caso a alíquota de contribuição mensal será
de 10% (dez por cento),

II _ Se houver excesso de contribuição, acima do
calculado sobre os 240 (duzentos e quarenta) salários
mínimos anuais dito excesso será devolvido ao segurado
pela Previdência Social no prazo de 15 (quinze) dias
pedido de requerimento, com a moeda corrigida.

III - Para os trabalhadores Avulsos que excederem
a 240 (duzentos e quarenta) salários mínimos anuais,
os salários-de-benefíeio serão calculados sobre as últi
mas 12 (doze) contribuições corrigidas monctariamen·
te.

IV - No caso em que as contribuições não atingirem
o teto de 240 (duzentos e quarenta) salários mínimos
anuais, o cálculo de benefício far·se·á pela média das
6 (seis) melhores contribuições, referente ao último pe
ríodo de 12 (doze) meses, corrigidos monetariamente
e atualizados pelo piso salarial de acordo com a lei
ou a última contribuição que melhor venha atender
o segurado acidentado.

§ 8' Não integram o salário-de-contribnição:

a) as cotas do salário·família recebidas nos termos
desta lei;

b) a ajuda de custo e o adicional mensal recebidos
pelo aeronauta nos termos da Lei n' 5.929, de 30 de
outubro de 1973;

c) a parcela in natura recebida de acordo com os
programas de alimentação aprovados pelo Ministério
do Trabalho, nos termos da Lei n' 6.321, de 14 de'
abril de 1976;

d) os abonos de férias não excedentes aos limites
da legislação trabalhista;

e) a importância recebida a título de aviso prévio
indenizado, férias indenizadas, indenização por tempo
de serviço e indenização do artigo 9' da Lei n' 7.238,
de 29 de outubro de 1984;

f) a parcela recebida a título de vale-transporte na
forma da legislação própria;

g) a ajuda de custo recebida em decorrência de mu·
dança de local de trabalho do empregado;

h) as diárias para viagens não excedentes a 50% (cin
qüenta por cento) do salário;

i) a participação nos lucros ou resultados da empresa,
quando pagas ou creditadas de acordo com lei espe·
cífica.

§ 9' O 13' salário passa a integrar o salário-de·eon
tribuiçâo.

Art. 190 O salário-base de que trata o inciso III
do artigo 21 é determinado obedecendo-se a tabela se
guinte:

Número min imo de MeseS de
Permanência em cada cla;;se

( interstícios)

12
12
12
12
24
35
36
60
60

§ .4' Os segurados empregados, inclusive domésti·
,co, e trabalhador avulso que passam a exercer simulta
neamente atividadc!s sujeita à salário-base, são enqua
drados na classe inicial, poder ser fracionado o valor
do respectivo salário·basc,. de forma que a soma de
seus salários-de-contribuição obedeça ao limite fixado
no Parágrafo 6' do art. 21.

§ 5' Os segurados empregados, inclusive o domés
tico, e trabalhador avulso que cxereem simultaneamen
te atividade sujeita a salário·base, ficam isentos de con
tribuição sobre a escala, no caso de seu salário atingir
o limite máximo do salário-de-eontribuição fixado no
Parágrafo 6' do art. 21.

§ 6' O segurado que exerceu atividade sujeita a sac
lário·base e, simultaneamente, é empregado, inclusive
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.doméstico, ou trabalhador avulso, pode, se perder o
vínculo empregatício, rever seu enquadramento na es
cala de salários";ase, desde que não ultrapasse a classe
equivalente ou a mais próxima da média aritmética sim·
pies dos seus 6 (seis) últimos salários·de-eontribuição
de todas as atividades atualizados monetariamente.

§ 7' O segurado que deixa de exercer atividade que
o inclua como segurado obrigatório e passa a contribuir
como segurado facultativo para manter essa qualidade,
deve enquadrar-se na forma estabelecida na escala de
salários·base em qualquer classe, até a equivalente ÇlU
a mais próxima da média aritmética simples dos seus
6 (scis) últimos salários-de-contribuição, atualizados
monetariamente.

§ 8' O aposentadoria pelo Regime Geral de Previ
dência Social, que volta a exercer atividade abrangida
por este Regime e sujeita a salário-base, deve se enqua·
drar na escala de salário·base, em qualquer classe até
a equivalente ou a mais próxima do valor de sua aposcn·
tadoria.

§ 9' Não é admitido o pagamento antecipado de
contribuição para suprir o interstício entre as classes.

§ 10. Cumprido o interstício, o segurado pode per·
manecer na classe em que se encontra, mas em nenhuma
hipótese isto ensejará o acesso a outra classe que não
a imediatamente superior, quando ele deseja progredir
na escala.

§ 11. O segurado em dia com as contribuições pode
regredir na escala até a classe que desejar, devendo,
para progredir novamente, observar o interstício da
classe para a qual regrediu c os das classes seguintes,
salvo se tiver cumprido anteriormente todos os inters
tícios das classes compreendidas entre aquela para a I
qual regrediu e à que deseja retornar.

TÍTULO II
Disposições Penais

CAPÍTIJLOI
Das Infrações

Art. 191. A infração de qualquer dispositivo desta
lei para a qual não haja penalidade expressamente con
cominada, sujeita o responsável, conforme a gravidade
de infração, à multa variável de 1 (uma) a 100 (cem)
vezes o Maior Valor de Referência (MVR) sem prejuízo
das demais multas previstas nesta lei.

§ l' Cabe recurso da multa que tem condições de
gravação e circunstância capaz de atenuar a gravidadc
da infração.

§ 2' A autoridade que reduz ou revela multa deve
recorrer de seu ato para autoridade hierarquicamente
superior, na forma estabelecida em Regulamento.

§ 3' As multas de que trata este artigo estão sujeitas
a correção monetária.

Art. 192. Os administradores de autarquia, funda
ções públicas criadas e mantidas pelo poder público,
empresas públicas e sociedades de economia mista sujei·
tas ao controle da União, dos Estados, do Distrito Fede·
ralou dos Municípios, que se encontrem em mora,
há mais de trinta dias, no recolhimento das contribui·
ções devidas à Previdência Sucial, tornam-se solidaria
mente responsáveis pelo respectivo pagamento, ficando
ainda ~ujeitos a proibições do art. 1', e às sanções dos
arts. 4' e 7', do Decreto-Lei n' 368, de 19 de dezembro
de 1968.

CAPÍTULOU
Dos Crimes

SEÇÃO I
Sonegação Fiscal

Art. 193. Deixar de recolher, ou recolher a menor,
contribuição devida a Seguridade Social, mediante falsi
ficação material ou ideológica, ou qualquer outro meio
fraudulento:
Pena - reclusão de um a quatro anos, e multa corres·
pondente a 50% (cinqüenta por cento) dos valores sone
gados.

SEÇÃO II
Apropriação Indébiia

Art. 194. Deixar de efctuar, no prazo reguIamó[lo
tar, o rccolhimento, no todo ou em parie, de cOl:;j,d·
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buição ou prestação pecuniária devida à Seguridade
Social, descontada ou recebida de terceiro:
Pena - detenção, dc seis meses a dois anos, c multa
correspondente a 50% (cinqüenta por cento) dos valo
res indevidamente retidos.

Parágrafo único. São considerados pessoalmente
reponsáveis o titular de firma individual, o controlador,
dirigente ou administrador de Sociedade que tenham
procedido com dolo ou culpa.

SEÇÃO III
Falsidade Ideológica

Art. 195. Pena - reclusão de 1 a 5 anos em multa
de 2 a 10 vezes o maior valor de referência.

a) na folha de pagamento, pessoal que não possui
qualidade de empregado, trabalhador avulso, autôno
mo ou empregador;

b) na Carteira de Trabalho e Previdência Social do
empregado, declamação falsa ou diversa da que deveria
ser escrito; e

c) em atestado necessário à concessão ou pagamento
de prestação, dcclaração falsa ou diversa de que devia
ser escrita.

Pena - detenção de três meses a um ano e multa.

SEÇÃO IV
Estelionato

Art. 196. Pena -' reclusão de 1 a 5 anos em multa
de 5 vezes o maior valor de referência.

a) receber ou tentar receber dolosamente prestação
de entidade da Seguridade Social;

b) praticar ato que acarrete prejuízo a entidade da
Seguridade Social, para usufruir vantagem ilícita; e

'e) emitir e apresentar, para pagamento por entidade
da Seguridade Social, fatura de serviço não prestado
ou mercadoria não entrcgnc.

SEÇÃO V
Circunsláncías Agravantes

Ar!. 197. As penas previstas neste capítulo serão
aumentadas da sexta parte se o crime for cometido
por funcionário público (art. 327 do Código Penal) em
razão do cargo, emprego ou função pública.

TíTULO III
Da Arrecadação e do Recolhimento

Das Contribuições

Art. 198. A arrecadação e o recolhimento das con·
tribuições ou de outras importâncias devidas à Seguri
dad.e Social obedecem às seguintes normas, e às estabe
lecidas em Regulamento:

I - cumpre à empresa e equiparados a ela:
a) arrecadar as contribuições dos segurados empre

gados e trabalhadores avulsos e a seu serviço, descon
tando-as da respectiva remuneração;

b) recolher o produto arrecadado na forma da alínea
a, juntamente com as contribuições a sen cargo inciden
tes sobre as remunerações pagas aos assegurados traba
lhadores autônomos e empregadores a seu serviço, até
o dia 8 (oito) do mês subseqüente àquele a que as
constribuições se referem, ou no dia útil imediatamente
anterior, caso nâo haja expediente bancário naquele
dia'

c) recolher a c~ntribuição de que trata o inciso I
do artigo 16 até o dia útil imediatamente anterior, caso
não haja expediente bancário naquele dia;

d) recolher a contribuição de que trata o inciso 11
do artigo 16 juntamente com as parcelas do Imposto
de Renda Pessoa Jurídica, sob a forma de antecipações,
duodécimos ou cotas, observadas, no que couber, as
demais condições estabelecidas nos artigos 2' e 7' do
Decreto-Lei n' 2.354, de 24 de agosto de 1987;

11 - cumpre ao segnrado autônomo e equiparado,
empregador e facultativo recolher sua contribuição por
iniciativa própria, no prazo da alínea b, do inciso I;

111 - cumpre aos contribuintes referidos nos incisos
I e 11 do artigo 18 ou ao adquirente, consignatário Ou
cooperativa, recolher as contribuições de quc trata o
art. 18, até o dia 8 (oito) ou no dia útil imediatamente
anterior, caso não haja expediente bancário naquele
dia, do mês seguinte ao da operação de venda ou trans-
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formação industrial, na forma estabelecida em Regula
mento;

IY - o adquirente, o consignatário ou a cooperativa
ficam sub-rogados nas obrigações do produtor, do par
ceiro, do meeiro e dos arrendatários rurais, do garim
peiro e do pescador artesanal, e da pessoa física que,
utilizando empregado, explora atividade agropecuária
ou pesqueira ou de extração de minerais, pelo cumpri
mento das obrigações do art. 18, na forma estabelecida
em Regulamento;

V -cumpre ao empregador doméstico arrecadar a
contribuição do segurado empregado a seu serviço e
recolhê-la, juntamente à parcela a seu cargo, no prazo
referido ua alínea b do inciso I;

VI - o proprietário, o incorporador definido na Lei
n' 4.591, de 16 de dezembro de 1964, o dono da obra
ou o condômino da unidade imobiliária, qualquer que
seja a forma de contratação, reforma ou acréscimo,
é solidário com o construtor pelo cumprimento das obri
gações para com a Seguridade Social, ressalvado o seu
direito regressivo contra o executor ou contratante da
obra e admitida a retenção de importância a este devida
para garantia do cumprimento dessas obrigações;

VII - a empresa construtora, o proprietário do imó
velou o incorporador definido na Lei n' 4.591, de 16
de dezembro de 1964 podem eximir-se da responsa
bilidade solidária do inciso anterior em relação a fatura,
nota de serviço, recibo ou documento equivalente refe
rente à tarefa subempreitada de obra a seu cargo, desde
que faça o subempreiteiro recolher, previamente, quan
do do respectivo recebimento, o valor apurado pela
Seguridade Social como contribuição devida;

VIII - nenhuma contribuição à Seguridade Social é
devida se a construçâo do tipo econômico for efetuada
sem mão-de-obra assalariada, no regime de mutirão,
comprovado previamente perante a Seguridade Social,
na forma estabelecida em Regulamento;

IX - nehuma contribuiçâo á Seguridade Social é de
vida quando a construçâo residencial unifamiliar, desti
nada ao uso próprio, com área construída não excedente
à 70 m2 (setenta metros quadrados), for executada sem
a utilização de mâo-de-obra assalariada, ou quando se
tratar de reforma realiznda nas mesmas condições, fi
cando dispensada a matrícula na Seguridade Social; e

X-as empresas quc integram grupo econômico de
qualquer natureza respondem entre si, solidariamente,
pelas obrigações decorrentes desta lei.

Art. 199. Cumpre também à empresa:
I - preparar folhas-de-pagamento das remunerações

pagas ou creditadas a todos os segurados a· seu serviço,
de acordo com os padrões e uormas estabelecidas pela
Seguridade Social anotando nelas todos os descontos
efetuados; .

11 -lançar mensalmente em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e
os totais recolhidos; e

111 - prestar anualmente à Seguridade Social todas
as informações cadastrais, financeiras e contábeis dc
interesse da mesma, na forma estabelecida em Regula
mento.

Parágrafo único. Os comprovantes discriminatórios
desses lançamentos devem ficar arquivados na empresa
durante 5 (cinco) anos, à disposição da fiscalização,
exceto os comprovantes de recolhimento das contri
buições, de existência de relação empregatícia e de pres
taçâo de 'serviços, que devem ficar arquivados na empre
sa, na f,yma estabelccida em Regulamento, durante
(dez) anos.

Art. 200. Compete à Seguridade Social arrecadar
e fiscalizar a arrecadação e os recolhimentos das contri
buições e demais receitas previstas nesta lei, bem como
promover a respectiva cobrança e aplicar'as sanções
previstas na forma estabelecida em Regulameoto.

§ l' É facultado à Seguridade Social e exame da
contabilidade da empresa, não prevalecendo para esse
efeito o disposto nos artigos 17 e 18 do Código Comer
cial, sendo obrigatório à empresa e ao segurado prestar
todos os esclarecimento e informações solicitadas. '

§ 2' A empresa, o servidor de órgãos públicos da
administração direta e indireta, o segurado da Previ
dência Social, O serventuário da Justiça, o síndico Ol!

seu representante, o comissário e o liquidante de empre
sa em liquidação extrajudicial são obrigados a exibir
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todos os documentos e livros relacionados com a contri
buições previstas nesta le{.
* 3' Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer

elemento ou informação, ou sua apresentação deficien
te, a Seguridade Social pode, sem prejuízo da penali
dade cabível, inscrever de ofício importância que reputa
devida, cabendo à empresa ou ao segurado o ônus em
prova em contrário.

§ 4' Na falta de prova regular e formalizada, o mon
tante dos salários pagos pela execução de obra de cons
trução civil pode ser obtido mediante cálculo da mão
de obra empregada, proporcional à área construída,
cabendo ao proprietário, dono de obra, condômino da
unidade imobiliária ou empresa co-responsável o .ônus
da prova em contrário, na forma estabelecida em Regu
lamento.

§ 5' O descontado de contribuição ede consignação
legalmente autorizadas sempre se presume feito opor
tuna a regulamente pela empresa e isso obrigada, não
lhe sendo ilícito alegar omissâo para se eximir do reco
lhimento, ficando ela diretamente responável pela im
portância que deixou de receber ou arrecadou em desa
cordo com o disposto nesta lei.

§ 6' Se, o exame da escrituração contábil e de qual
quer outro documento da empresa, a fiscalização cons
tatar que a contabilidade não resgistra o movimento
real de renumeração dos segurados a seu serviço e do
faturamento serão apuradas por aferição indireta as
contribuições efetivamente devidas.

Art. 20 I. As contribuições devidas à Seguridades
Social a outras importâncias não recolhidas nas épocas
próprias têm seu valor atualizado monetariamente, em
caráter irrelevável, até a data do pagamento, de acordo
com critérios adotados para os tributos da União.

Art. 202. A falta de cumprimento do disposto ,no
artigo 23 acarreta multa automática variável, de acordo
com os seguintes percentuais:

1-10% (dez por cento) do valor do débito atuali
zado monetariamente na data do pagamento, se o deve
dor recolher de uma só vez, responsabilidade, antes
da notificação do débito;

11 - 20% (vinte por cento) do valor do débito atuali
zado monetariamente na data do pagamento ou do de
pósito:

a) se o rcconhimento for efetuado dentro de 15 (quin
ze) dias contados da lavratura da notificação de débito;
e

b) se dentro de- 15 (quinze) dias da lavratura da notifi
cação, for feito o depósito à disposição da Previdência
Social, para apresentação de defesa;

III - 50% (cinqüenta por cento) do valor do débito
atualizado monetariamente, nos demais casos,

Art. 203. Independentemente da multa automática
variável do artigo 27, são devidos, de pleno direito,
pela falta de cumprimento do disposto no artigo 23,
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração,
calculados sobre o valor do débito atualizado moneta
riamente.

Art. 204. O débito original atuálizado monetaria
mente na forma do artigo 26, a multa automática variá
vel de que trata o artigo 27, os juros de mora a que
se refere o artigo.28, em como outras multas previstas
nesta lei, devem ser lançados em livros próprios desti
nado à inscrição na Dívida Ativa da Seguridade Social.

§ l' A dívida ativa a seguridade social será apurada
c inscrita pelo órgão da Advocacia Geral da União
que funcionar junto ao sistema nacional de seguridade
social.

§ 2' A certidão textual do livro de que trata-se este
artigo serve de título para a Seguridade Social para
seu procurador ou representante legal, promover em
juízo a cobrança do (ilegível) original e acréscimos le
gais, segundo o mesmo processo e com as mesmas prer
rogativas e privilégios da Fazenda Nacional.

§ 3' A Seguridade Social pode (ilegível) de ajuizar
a cobrança da dívida ativa, promover o protesto de
título dado em garantia de sua liquidação, ficando entre
tanto ressalvado que o título será sempre rccebido pro
solvendo.

Art. 205. A cobrança judicial importância devida
à Seguridade Social por empresa cujos bens são legal
mente impenhoráveis é feita, depois de transitada em
julgado a sentença condenatória, mediante precatório
expedido à empresa pelos juízes competentes, a requeli
menta da Seguridade Social incorrendo o diretor 01,\
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administrador da empresa na pena do crime de desobe
diência, além da responsabilidade fnncional cabíbel, se
não cumprir o precatório dentro de 30 (trinta) dias.

Art. 206. O direito de cobrar ou receber impor
tância devida à Seguridade Social prescreve em 5 (cinco)
anos.

TÍTULO IV
Prova de Inexistência de Débito

Art. 207. É exigido documento comprabatório de
inexistência de débito, fornecido pela Seguridade So
cial, nos seguintes casos, observado, ainda, o disposto
em Regulamento:

I - da empresa em geral:
a) na contratação como o Poder Público e no recebi

mento de benefício ou incentivo fiscal ou creditício con
cedido por lei;

b) na alienação ou oneração a qualquer título, de
bem imóvel ou direito a ele relativo;

c) na alienação ou oneração a qualquer título, de
bem móvel de valor superior a 600 (seiscentas) vezes
o Maior Valor de Referência (MVR), incorporado ao
ativo permanente imobilizado da empresa;

d) no registro ou arquivamento, no órgão próprio,
de ato relativo a baixa de firma individual, redução
de capital social, cisão total ou parcial, transformação,
ou extinção de entidade ou sociedade comercial ou civil;
e

e) na expedição de carta de adjudicação ou arrema-
tação de bens, salvo quando em favor da Fazenda Públi
ca Federal ou em processo trabalhista;

11-do responável pela execução da obra de constru
ção civil, quando de sua averbação no Registro de Imó
veis.

§ 1" A prova de inexistência de débito da empresa
deve ser exigida em relação a todas as suas dependências
e estabelecimentos, independentemente do local onde
as encontrem, ressalvados à Seguridade Social o direito
de cobrança de qualquer débito apurado posteriormen
te.

§ 2" Na hipótese do inciso lI, a prova de inexistência
de débito do responsável pela execução da obra exigida
apenas em relação ao imóvel objeto da averbação.

§ 3" A prova de inexistência de débito, quando exi
gível ao incorporador, independe da apresentada no
Registro de Imóveis pór ocasião da inscrição do roemo
rial.de incorporação.

§ .4' Fica dispensada a transcrição, em instrumento
público ou particular, do inteiro teor do documento
comprobatório de inexistência de débito, formalizan
do-se o cumprimento de obrigação unicamente pela re
ferência ao número de série e à data da emissão.

§ 5" Ressalvada a hipótese do § 2', o documento
comprobatório de inexistência de débito não indica a
finalidade para a qual foi emitido, podendo ser apresen
tado por cópia autenticada.
§ 6' O prazo da validade do documento comproba
tório de inexjstência de débito é de 6 (seis) meses conta-
dos da data de sua emissão. .

§ 7' A exigência do inciso II não se aplica à constru
ção de que tratam os incisos VIII e IX do ar!. 23.

§ 8' 1ndepende de prova de inexistência.de débito.
s) a operação em que é outorgada a União, o Distrito

Federal, o Estado, o Município ou outra pessoa de
direito público intêrno scm finalidade econômica;

b) a lavratura ou assinatura de instrumento; ato ou
contrato que constitui retificação, ratificação ou efetiva
ção de outro anterior para o qual foi feita a prova;

c) a constituição de garantia para concessão de cré
dito rural, em qualquer de suas modalidades, por insti
1uição de crédito pública ou privada, desde que os con
tribuintes, referidos nos incisos I e II do art. 18, não
industrializem seus produtos, não efetuem vendas a celO
sumidor no varejo nem a adquirente domiciliado no
exterior, bastando para tanto o registro. no ato ou ins
trumento de declaração do contribuinte de que não
é responsável direto pelo recolhimento de contribuições
sobre a sua produção para Seguridade Social; e

d) a operação prevista no inciso II deste artigo, quan
do realizada com imóvel cuja éonstrução tenninou antes
de 22 de novembro de 1966.

§ 9' 'O condômino adquirente de unidade imobi
liária de obra de construção civil não incorporada na
forma da Lei n' 4.591, de 16 de dezembro de 1964,
poderá obter documento comprobatório de inexistência
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de débito, desde que recolha as contribuições relativas
à sua unidade, na forma estabelecida em Regulamento.

Ar!. 208. O ato praticado e o instrumento assinado
ou lavrado com inobservância do disposto no art. 34,
bem como o registro público a que estejam sujeitos,
são considerados nulos para todos os efeitos.

§ 1" A Seguridade Social pode intervir em instru
mento que depende de prova de inexistência de débito.
para dar quitação ou autorizar a lavratura independen
temente de sua liquidação, desde que fique assegurado
o pagamento e sejam oferecidas garantias reais, na for
ma estabelecida em Regulamento.

§ 2' O servidor, o serventuário da' Justição e a auto
ridade ou órgão que infrigem o disposto no art. 34.

§ 3" O advogado da União representará ao órgão
do Poder Judiciário ou do Poder Executivo competente,
para que o mesmo proceda à responsabilização adminis
trativa e penal do servidor ou serventuário, sendo-lhe
facultando acompanhar o processo administrativo ou
judicial respectivo em todos os seus termos.

TÍTULO V
Disposições Gerais

Art. 209. A matrícula da empresa ou do contri
buinte a ela equiparado é feita: .

I - simultaneamente com a inscrição, registro ou ar
quivamento de ato constitutivo na Junta Comercial,
se for o caso; e

II -perante o órgão próprio da Seguridade Social,
no prazo de 30 (trinta) dias contados do início de suas
atividades, quando não sujeitos a Registro do Comér
cio.

§ l' Independentemente do disposto neste artigo,
a Seguridade Social procederá à matricula:

s) de ofício, quando ocorre omissão da empresa; e
b) de obra cle construção civil.
§ 2' A unidade matriculada na forma do inciso II

do § 1" deste artigo recebe um "Certificado de Matrí
cula" com um número cadastral básico, de caráter per
manente.

§ 3' O não cumprimento do disposto no inciso II
deste artigo, sujeita o responsável à multa de 1 (uma)
a 100 (cem) vezes o Maior Valor de Referência.

§ 4' Vale junto à Seguridade Social o ato de consti
tuição, alteração e extinção de empresa, praticados pe
rante aJunta Comercial.

§ 5' O Departamento Nacional de Registro do Co
mércio (DNRC) e a Seguridade Social podem promover
o intercâmbio de informações, visando à crescente sim
plificação e agilização dos respectivos serviços.

Art. 210. O crédito relativo a contribuições, cotas
e respectivos adicionais ou acréscimos de qualquer natu
reza arrecadados pela Seguridade Social, bem como
a atualização monetária e os juros de mora, estão sujei
tos, nos processos de falência, concordata ou concurso
de credores, às disposições atinentes aos créditos da
União, aos quais são equiparados.

Parágrafo único. A Seguridade Social é credora pri
vilegiada em relação às importâncias descontadas pela
empresa, de seus empregados..

Art. 211. Exclui-se da responsabilidade solidária
perante a Seguridade Social o adquirente de prédio
ou unidades imobiliária que realiza a operação com
empresa de comercialização ou incorporador de imó
veis, ficando este solidariamente responsável com o
construtor.

Art. 212. A empresa em débito não garantido de
corrente da falta de recolhimenbto de contribuição é
vedado:

I - distribuir bonificação ou dividendo a acionista; e

II - dar ou atribuir cota ou participação nos lucros
a sócio-cotista, diretor ou outro membro de órgão diri
gente, fiscal ou consultivo, ainda que a título de adianta
mento.

Parágrafo único. A infração ao disposto neste artigo
sujeita o responsável à multa de 50% (cinqucnta por
cento) das quantias que tiverem sido pagas ou creditadas
a partir da data do evento, atualizadas monetariamente.

Art. 213. Em caso de extinção de processos traba
lhistas de qualquer natureza, inclusive decorrentes de
acordo entre as partes, de que resultar pagamento de
vencimentos, remuneração, salário e outros ganhos ha
bituais do trabalhador, o recolhimento das contribui
ções devidas à Seguridade Social será efetuada incon
tinenti.
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Parágrafo único. A autoridade judiciária velará pe
lo fiel cumprimento deste artigo, intimando o advogado
da União para que este, no exercício da representação
judicial da Seguridade Social, como mesmos concorde
c requeira o respectivo repasse para os cofres da Enti
dade Previdenciára.

TÍTULO VI
Disposições Gerais e Transit6rias

Art. 214. A atualização monetária é irrelevável e
sempre adicionada ao débito original.

Art. 215. Mediante requisição da Seguridade S,o
cial a empresa é obrigada a descontar. na folha de paga
mento de seus empregados, importância proveniente
de dívida ou responabilidade por eles contraída.

Art. 216. O Poder Executivo enviará ao Congresso
Nacional, anulamente, acompanhando a Proposta Or
çamentária da Seguridade Social, projeções atuariais
relativas à Seguridade Social, abrangendo um horizonte
temporal de, no mínimo, vinte anos, considerando hip6
tese alternativas quanto às variáveis demográficas, eco
nômicas e institucionais relevantes.

Art. 217. São solidariamente responsáveis, perante
a Previdência Social, O incorporador de imóveis, a em·
presa de comercialização e o construtor. Essa responsa
bilidade não se estende ao adquirente do prédio ou
unidade imobiliária.

Art. 218. A empresa em débito e não garantida,
decorrente da falta de recolhimento de contribuição,
é vedado:

I - distribuir bonificação ou dividendo a acionista; e

11-- dar ou atribuir cota ou participação nos lucros
a sócio-cotista, diretor, membro de órgão dirigente,
fiscal ou consultivo, ainda que a título de adiantamento.

§ I' A infração ao disposto neste artigo sujeita o
résponsável a multa de 50% das quantias que tiverem
sido pagas ou creditadas a partir da data do evento,
atualizadas monetariamente.

§ 2" O disposto neste artigo não se aplica no caso
de exigências de débitos não vencidos, ou cuja exigibi
lidade tanha sido suspensa por qualquer motivo legal.

Art. 219. Fica isenta de contribuição de emprega
dor para a Previdência Social a entidade beneficiente
de assistência social que tenha os seguintes requisitos:
1-possnir título de recolhimento do Governo Fede

ral como de utilidade pública ou tê-lo requerido na
data do pedido de isenção;

II - não perceberem seus diretores, sócios ou ir
mãos, remuneração a qualquer título, vedada, para os
efeitos destc artigo, a relação empregatícia deles com
a entidade;

-lII - destinar a totalidade da sua receita aO atendi
mento permanente, gratuito e indiscriminado de suas
finalidades; e

IV - ter receitas exclusivamente provenientes de
doações e subvenções.

§ l' Entende-se como beneficiente de assistência
social, entidade, sem fins lucrativos, que aplique a tota
lidade de sua receita em atividade de benemerência
social.

§ 2" A entidade beneficiente de assistência social
deve rcquercr, à Previdência Social, a isenção de que
trata este artigo, tendo o direito a ela no mês seguinte
ao da data da decisão.

§ 3' A isenção de que trata este artigo só poderá
ser concedida à entidade requerente, não se estendendo
a outras que tenham personalidade jurídica própria,
mesmo ligadas direta ou indiretamente à requerente.

§ 4' A isenção poderá ser declarada insubsistente.
com efeito retroativo, ou revogada, se comprovada em
processo regular que a entidade não satisfez, ou deixou
de satisfazer qualquer dos requisitos deste artigo, sem
prejuízo das demais penalidades cabíveis.

Das Disposições Finais e Transit6rias
Art. 220. Mediante justificação processada perante

a Previdência Social, na forma estabelecida em regula
mento, pode ser suprida a falta de documento ou prova
do ato do interesse de beneficiário ou empresa, salvo
o que se refere a registro público, e o diposto no §
3" do art. 42.

Art. 221. O órgão encarregado da concessão de be
nefícios, tem o prazo de 90 (noventa) dias para cancelar
qualquer prestação após o cumprimento de exigência
a cargo do beneficiário.
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Parágrafo único. Eventuais diligências internas no
âmbito da Previdência, em se tratando de benefícios,
serão consideradas prioritárias e devem ser cumpridas
em até 30 (trinta) dias da comunicação do evento, por
escrito, ao interessado,

Art. 222. O processo de interesse do beneficiário
ou empresa não pode ser revisto após 5 (cinco) anos
contados da data de sua decisão final.

Arl. 223. Sem dotação orçamentária própria não
pode ser feita despesa alguma nem qualquer operação
patrimonial, sob pena de responsabilidade de quem a
autorizou ou concorreu a infração, e de anulaçâo do
ato, se houver prejuízo para a Previdência Social.

§ l' Excetua-se dotação orçamentária específica os
créditos resultantes de condenação judicial incidentes
sobre prestações beneficiais cuja a sentença será liqui
dada com depósito à disposição do juízo em que·tramita
o feito.

§ 2' Não atendido o pagamento no prazo da lei,
a requerimento do credor, poderá o juiz ou o Tribunal
determinar o seqüestro de quantia necessária quanto
baste para a satisfaçãÇl integral do julgado. '.

Art. 224. Os recursos interpostos pela Previdência
Social em processos que envolvem prestações benefi
ciais serão recebidos exclusivamente no efeito devolu
tivo, cumprindo-se, desde logo, a decisão ou sentença,
através de processos suplementar ou carta de sentença.

§ 1" Ocorrendo a reforma da decisãn exequenda
no colégio revisional, será suspenso o beneficio se for
de prestação continuada, exonerado o beneficiário de
restituir valores recebidos por força da liquidação condi
cionada.

§ 2\' A respresentação judicial da Previdência abs
ter-se-á de recorrer em processo de benefício, se a deci
são monocrática for fundamentada em Súmula.

Art. 225. Fica extinto o Regime de Previdência So,
cial Instituído para o empregador rural e seus depen
dentes pela Lei n' 6.260, de 6 de novembro de 1975.

Parágrafo único. Para os que vinham contribuindo
regularmente para esse Regime será contado o tempo
de contribuição para fins do Regime Geral de Previ
dência Social.

Art. 226. Os salários-de-contribuição utilizados no
cálculo do valor de benefício são considerados respei
tando-se os limites mínimo e máximo vigentes nos meses
a que se referirem.

Art. 227. O segurado empregador rural que vinha
contribuindo para o Regime de Previdência Social, insti
tuído pela Lei n' 6.260, de 1975, agora segurado obriga
tório do Regime Geral de Previdência Social, na forma
da alínea b do inciso lU do art. 8', passará a contribuir
de acordo com o art. 150, enquadrando-se na escala
de salários-base, establelecida no art. 155, a partir da
classe inicial até a mais próxima ou a correspondente
a 11120 (um cento e vinte avos) da média dos valores
sobre os quais incidirem suas três últimas contribnições
anuais.

Art. 228. Os valores, expressos em cruzados novos
nesta lei, serão atualizados monetariamente, de acordo
com a variação mensal do IPC, a partir de junho de
1989. ,

Art. 229. Das decisões administrativas relativas à
matéria tratada nesta lei, caberá recursos às Juntas de
Recursos da Previdência Social -JRPS ou ao Conselho
de Recursos da Previdência Social- CRPS, conforme
disposto em regulamento.

Art. 230. O Poder Executivo expedirá regulamen
to desta lei no prazo de 60 dias.

Art. 231.. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

São Paulo, 19 de setembro de 1989

o SR. STÉLIO DIAS (PFL - ES. Pronuncia o se
guinte discurso) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
quando se volta a falar na liberação das importações,
procura-se defender a medida alegando que, incremen
tada a concorréncia, no mercado interno os preços dimi
nuirão, ocorrendo uma contenção inflacionária.

Na verdade, semelhante iniciativa representa nada
menos, como medida de ordem genérica, do que uma
forma de exportação de capitais, sabido que o Brasil '
não tem condições para arcar com os desastrosos efeitos
dessa solução.

Nossa situação, no particular, apresenta um quadro
desalentador.
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As exportações, contabilizadas de maio de 1988 a
maio de 1989, elevaram-se a trinta e cinco bilhões de
dólares; a receita efetiva de divisas nesse período foi
de doze bilhões de dõlares; o serviço da dívida externa
brasileira para este ano é da ordem de dezoito bilhões
de dólares.

A diferença cntre as exportações contabilizadas e a
receita efetiva resulta de que trinta por cento são debita
dos aos dispêndios com operações de draw back (impor
tação para agregado e exportação); dois bilhões e qua
trocentos e dez milhões de dólares destinam-se ao paga
mento de fretes e seguros; dois bilhões c quinhentos
e oitenta milhões englobam pagamentos de seguros e
comissões para linhas de financiamento; cinco bilhões
e novecentos e oitenta bilbões de dólares resultam de
exportações brasileiras a países chamdos de "alto ris
co", com pagamentos praticamente irrealizáveis.

Esses dados, divulgados pela "Gazeta Mercantil" de
30 de junho de 1989, foram obtidos através de análise
detalhada do Fundo Monetário Internacional que, com
base nesse quadro, espera para este mês nova mora
tória.

Enquanto o FMI tem acesso a esses dados da Cacex,
nós, brasileiros, somos obrigados a ingnorá-Ios, porque
ela os considera objeto de sigilo bancário. Paralela
mente, prepara-se a CPA para publicar novas tarifas
de importação reduzidas, em detrimento da indústria
brasileira, o que não pode passar sem o nosso protesto.

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente, SR" e
Srs. Deputados.

o SR. DOMINGOS LEONELLI (PSB - BA. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr' e
Srs. Deputados, concluiu-se, nnalmente, a elaboração
da Constituição Estadual da Bahia. Ampliaram-se al
guns direitos da Constituição Federal, principalmente
na área dos direitos humanos. Reduziram-se alguns ou
tros, principalmente no setor administrativo, judiciário
e do exercício da cidadania.

Antes, contudo, de analisar esses avanços e recuos,
não podemos deixar de registrar o espanto e a revolta
da Bahia com os acontecimentos que cercaram os últi
mos lances da Constituinte Estadual.

Os interesses menores de uma eventual maioria da
Assembléia Legislativa e a reação inicial de baixo nível
político do Governador quase retiravam o brilho de
um esforço de trabalho, inteligência e sociedade dos
Deputados Estaduais baianos, Assembléia da qual tive
a honra de participar por 4 anos.

Com efeiio, Sr. Presidente, a Bahia viveu nos últimos
dias uma inusitada corrida entre trens e ambulâncias.
Esses veículos não deslizavam sobre os leitos das estra
das ou ferrovias, mas, sim, na contramão da História
e da ética.

Para reagir a um conjunto de mcdidas easuísticas,
de caráter fisiológico e eorporativista, semelhantes a
muitas das que nesta Casa foram introduzidas no capí
tulo das Dispq,sições Transitórias da Constituição Fede
ral, o Governo Nilo' Coelho ameaça cortar a distribuição
de ambulâncias aos Deputados Estaduais que lhe são
ou foram infiéis.

Dentre os "trens" da fisiologia, o mais grave e de
maiores conseqüências para o Erário e para o contri
buinte é a legalização do desvio de função. Pretende-se,
nas Disposições Transitórias da Constituição Estadual,
efctivar na função que eventualmente está exercendo
aquele servidor estadual que não se habilitou por con
curso público ao cargo.

COmbinado esse "trem" geral com outros, especí
ficos, que privilegiam, sobretudo, as carreiras jurídicas,
pela força de um lobby que nós aqui conhecemos bem,
estabeleceu-se uma série de isonomias, transformando
bacharéis em direito, sem cursos, sem provas, sem títu
los e também se a necessidade do serviço, em procura
dores com os mais altos salários do Estado.

E O Governador Nilo Coelho, ao invés de apelar
para a opinião pública, de brandir os argumentos do
bom senso e da étiea, de fazer política com competência
e seriedade, partiu para se igualar por baixo, amcaçando
os fisiologistas que lhe dão apoio na Assembléia penali
zando, em última instância, as populações das cidades
dos seus infiéis Dcputados, com o corte do fornecimento
de ambulâncias para os Municípios. .
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Retirado por alguém de bom sendo do círculo da
truculência política, evidenciado por suas primeiras rea
ções, O Governador Nilo Coelho tomou, finalmente,
uma atitude minimamente racional para anular ou redu
zir os efeitos no "trem" pretensamente constitucional:
convocou', por decreto, todos os funcionários que esta
vam em cargos de confiança ou em outros, para retoma
rem a sua função de origem no aparelho de Estado.

Depois das marchas c contramarchas que caracte
rizam o processo constituinte, temos finalmente um tex
to cnjos avanços na área dos direitos humanos servirão
para reduzir a violência contra os pobres, os negros
e os trabalhadores de minha terra:

- punição aos agentes do Estado que praticam vio
lência;

- comprometimento da autoridade com a proteção
da vida e da integridade;

- impedimento de internamento compulsório em ra
zão de doença mental;

- proibição de uso indiscriminado de algema.
Em relação ao Município, avançou-se significativa

mente quando se estabeleceu a regra sobre orçamento
para fiscalização, prevendo o prazo para que as contas
municipais fiquem à disposição da comunidade.

Estabeleceram-se, também, condições para a criação,
incorporação, desmembramento e fusão de Municípios.

As forças da direita da Constituinte baiana consegui
ram, no entanto, suprimir todos os mecanismos de parti
cipação popular como plebiscito, referendu, emendas
populares etc. ??ergonha para a civilização baiana.

Já no setor da administração pública do Estado, intro
duziram-se alguns importantes princípios, como aqueles
que determina que a administração pública se destina
a servir a sociedade que a mantém e aqueloutro que
assegura a investidura em cargo pública de comissão
somente mediante prestação de contas em cargo ante
rior.

Lamentavelmente, a cidadania baiana foi derrotada
com a supressão das formas de controle dos atos admi
nistrativos pela sociedade civil e a supressão do dispo
sitivo que assegurava o controle pela comunidade na
elaboração, acompanhamento e fiscalização dos planos
e programas governamentais.

Na segurança públicá, assimila-se um avanço razoá
vel: Conselho de Segurança Pública com a participação
da comunidade para traçar diretrizes na área.

Mas foi no Poder Judiciário que as forças progressitas
sofreram sua principal derrota. Apesar dos ingentes
esforços do Deputado Emiliano José, que combateu
o bom combate, suprimiu-se o Conselho Estadual de
Justiça.

E, embora a eliminação das férias forenses, a aprecia
ção dos nomes dos Desembargadores pelo Legislativo
e a criação da Justiça Agrária sejam fatores positivos,
a marca da derrota do Conselho de Justiça, semelhante
à que sofremos no plano federal, ficou como nota prin
cipal deste capítulo.

A política agrícola priorizou os trabalhadores e pe
quenos produtores com sua participação majoritária na
formulação e gestão de programas. Uma contrapartida,
porém, que demonstra bem a força do latifúndio e da
grilagem na Bahia: a Constituição Estadual facilitará
a ocupação de terras devolutas por particulares sem
permissão on autorização do Estado até 500 hectares
ou superiores a esse limite. Nós, que vivemos naquela
Casa a CPI da grilagem, sabemos como esse instru
mento crion, cartorialmente, latifúndios na Bahia.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PDT- CE. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr' e Srs. Depu
tados, os Auditores da Secretaria da Receita Federal
estão justamente indignados com a procrastinação da
regulamentação do art. 39 dá Constituição Federal. o
qual exige a elaboração de um plano de carreira para
aquela categoria funcional. Não obstante o preceito
constitucional, o plano estabelecido pelo Ministério da
Fazenda não consegue tramitar nos meandros da buro
cracia, e até agora não foi enviado para apreciação
do Legislativo. Protestando contra a injustificada demo'
ra, os Auditores estão em greve por dez dias, mantendo
em funcionamento atividades essenciais que lhes com
petem. Esperam que o clamor de suas reivindicações
seja ouvido pelo Presidente da República, a quem cabe
o poder de iniciativa na matéria.

Somando minha voz à dos Auditores, em solidarie
dade à laboriosa e eficiente categoria funcional, apelo
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para o Sl. Presidente da República, a fim de que dê
cumprimento à Constituição, enviando a necessária
mensagem ao Congresso Nacional. Assim agindo, esta
rá S. Ex' fazendo justiça aos dedicados servidores que
foram um grupo de elite profissional entre os funcio
nários federais. Incorporo ao meu pronunciamento, pa
ra registro nos Anais da Casa, documento de grande
importância que nos foi dirigido pela Presidente da Di
retoria Executiva do Sindicato dos Audit.ores Fiscais
da Secretaria da Receita Federal do Ceará.

Documento a que se refere o orador:

Exmo Sl. Deputado Federal Lúcio Alcânt.ara
Os Auditores da Secretaria da Receita Federal exer

cem funções da mais alta relevância no cenário da Admi
nistração Pública Federal, pelo papel que desempe
nham no incremento da arrecadaç'ío das Receitas Fis
cais. Por essa razão, em decorrência de sua função estra
tégica, de dar suporte executivo ao sistema impositivo,
a Organização não pode prescindir do seu "Plano de
Carreira", exigência prevista no artigo 39 da Consti
tuição Federal, capaz de suprir a modelar estruturação
da administração tributária da União.

Todos os desafios lançados pelo Governo ao longo
desta década em matéria de arrecadação de impost.os,
foram enfrentados com sucesso pelos Auditores da
SRF, e mesmo as metas mais ambiciosas foram até
agora alcançadas. O esforço adicional de arrecadação
e fiscalização previsto na Lei de Orçamento, da ordem
de 1,5% do PIB, tem sido perseguido com êxito.

O nosso Plano de Carreira, no entanto, não foi envia
do ao Legisla:livo até agora, mesmo depois do "Plano
de Emergência do Congresso", da Reforma Fiscal, a
necessidade de incentivar a Secretaria da Receita Fede
ral. A forma de incentivar a SRF é encaminar imediata
mente ao Congresso Nacional o Plano de Carreira da
Categoria.

Os Auditores Fiscais da Secretaria da Receita Fede
ral, em Assembléias realizadas em todo o território
nacion'al, decidiram pela paralisação de suas atividades,
que se prolonga por 10 dias, e até que o seu Plano
de Carreira seja enviado ao Congresso Nacional, por
que:

1-Exigem o cumprimento do artigo 39 da Const.i
tuição Federal.

2 - Urge apoiar o Plano de Emergência do Con
gresso Nacional (itens 6 e 7 do capítulo da Reforma
Fiscal).

3 - A implantação imediata do Plano de Carreira,
tem o condão de garantir a sustentação das metas de
arrecadação e até mesmo a sua superação, com a qual
nos comprometemos desde logo.

4 - O Ministro da Fazenda já encaminhou ao Minis
tro do Planejamento Exposição de Motivos e Antepro
jeto de Lei favoráveis ao Plano de Carreira dos Audi
tores da SRF, reconhecendo a sua necessidade e con
vencido da sua irrecusável implementação.

5 - A procrastinação no atendimento da reivindi
cação da categoria, entretanto, comprometará irreme
diavelmente, a médio prazo, o cumprimento das previ
sões orçamentárias pelo lado da Receita, as quais até
o momento, temos obtido êxito em tornar realidade.

6 - Não basta um sistema tributário justo e credibi
~dade para que os contribuintes paguem seus impostos.
E indispensável que se organize um sistema eficaz no
acompanhamento da regularidade no cumprimento das
obrigações tributárias. Este só pode aperfeiçoar-se com
a implantação do Plano de Carreira que ora se encontra
retido na Seplan.

7 - O combate à sonegação é tão importante quanto
o combate ao narcotráfico. Se as drogas combalem a
saúde pública, a sonegação faz definhar as Finanças
Públicas. A propósito, muito correta e oportuna, foi
a mensagem enviada ao Congresso Nacional pelo Exm'
Sr. Presidente da República no dia 8-9-89, criando o
Plano de Carreira da Polícia Federal, garantindo os
padrôes de excelência organizacional do aparelho re
pressivo do Estado na salvaguarda dos cidadãos.

8 - Se existe uma unanimidade no entendimento de
que a sonegação atinge níveis insuportáveis no Brasil,
porque retardar o encaminhamento do Plano de Car
reira ao Congresso, sobretudo quando este é a preeon
dição da organização do aparelho fiscal do Estado no
enfrentamento permanente da evasão dos impostos.
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9 - Devemos aduzir que quaisquer "gastos" com os
recuros humanos da SRF devem ser computados como
"investimentos" e não como mero custeio_ Tal assertiva
decorre da avaliação da relação custolbenefício intrín
seca aos trabalhos de auditoria: para cada cruzado novo
aplicado em auditoria direta o retorno é de J.60 cruzados
novos, além do efeito multiplicador indireto. Estes nú
meros por si mesmo demonstram que investir em justiça
fiscal, ademais de ser obrigação ética do Estado, é um
ótimo negócio para o Tesouro Nacional.

10- Os Auditores da Secretaria da Receita Federal
vão excluir do movimento de paralisação, no âmbito
do comércio exterior, os produtos perecíveis, inflamá
veis, radioativos e medicamentos, para minimizarem
as dificuldades inevitáveis ao processamento das impor
taçôes e exportaçôes.

11 - A UnafiscolSindicato dos Auditores da SRF são
entidades apolíticas e apartidárias. Nosso movimento
não busca produzir quaisquer efeitos que não sejam
o de indicar a disposição de lutarmos por aquilo que
entendemos como fundamental para a dignificação c
valorização do nosso quadro funcional.·

12 - Estamos fazendo uso de nossas prerrogativas
constitucionais, tomando todas as cautelas na preser
vação daqueles setores que consideramos essenCiais,
já que não nos resta outra alternativa. .

13 - Desejamos outrossim, verdadeiramente, que o
movimento reivindicatório da categoria seja o mais bre
ve possível e que o nosso Plano de Carreira venha a
ser imediatamente encaminhado ao Congresso, quando
então cessaremos, naturalmente, a paralisação das nos
sas atividades.

Pelo exposto, solicitamos de V. Ex', empenho no
sentido de fazer encaminhar ao Congresso Nacional
o nosso Plano de Carreira, contida no Plano de Emer
gência do Congresso, o que deve merecer especial aten
ção de V. Ex' enquanto Constituinte e Congressista.

Unafisco/Sindicato dos Auditores da SRF do Ceará.
- Leliana de Pontes Vieira, Presidente da Diretoria
Executiva.

o SR. MAURO MIRANDA (PMDB - GO. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sl. Presidente, Srs. Deputa
dos, em pronunciamento recente, voltei a pregar a uni
dade do partido e a fidélidade patidária como os únicos
caminhos capazes de catalisar as forças do PMDB e
sensibilizar os seus milhares de eleitores espalhados por
todo o País.

Trata-se de uma preocupação perfeitamente justifi
cável, particularmente quando se aproximam as eleições
de 15 de novembro, e a candidatura do PMDB pouco
cresce em relação às demais. .

Vejo agora, com grande satisafação, notícia veiculada
no "Correio Braziliense", em sua edição de 25 de setem
bro, segundo a qual os Governadores do PMDB "ten
tam virada de Ulysses", a partir de um encontro suge
rido pelo Governador Orestes Quércia, que possivel
mente poderá assumir a coordenação da campanha.

Estaria nos objetivos dos gestores desse processo um
movimento no sentido de sensibilizar o candidato a Vi
ce, Dl. Waldir Pires, a quebrar a rigidez de suas posições
e aceitar indiscriminadamente os moderados, ministros
ou não.

Na verdade, Sr. Presidente, o que deve ser conside
rado não é precisamente a posição do Sr. Waldir Pires
em relação aos moderados - isso é o de menos. O
que se deve levar em conta, isto sim, é a representa
tividade dos moderados.

Muito oportuna, a afirmativa do Ministro Íris Rezen
de, segundo a qual o PMDB está perdendo "milhões
de votos", ao rejeitar a participação dos moderados
na campanha do candidato Ulysses Guimarães. De
acordo com o Ministro, essa divisão em grupos repre
sentaou um dos maiores desencontros políticos do parti
do - "selecionar ou tentar selecionar apoio de compa
nheiros, que pudessem participar da campanha".

É o que me cabia dizer, enquanto vfslumbro uma
última oportunidade para reverter a esse quadro tão
adverso às pretensões do PMDB.

O SR. ANTONIOCARLOS MENDES (PSOB - SP.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sl. Presidente, Sr"
e Srs. Deputados, solicito, com a devida vênia, fazer
constar da Ata da sessão sentimentos de pesar pelo
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falecimento do eminente piracicabano por adoção, Eng'
Afrânio do Amaral Garboggini.

Além de competente engenheiro diplomado pela Es
cola Politécnica de Ouro Preto. Estado de Minas Ge
rais, e tendo integrado ó quadro de .docentes da Facul
dade pela qual se diplomara, foi também excelente críti
co de arte, em razão de sua vasta cultura, projetando-se,
com méritos, no cenário intelectual de nossa região.

Assíduo colaborador do "Jornal de Piracicaba", con
ceituado matutino, manteve por trinta anos consecu
tivos a coluna "Crítica de Arte". Possuidor de primo
roso senso crítico, espelhou através de suas crônicas
o considerável pontencial de sua vibrante inteligência
e o profundo conhecimento da área em que militava
com extrema facilidade e impressionante acerto, teste
munhos de sua incontestável capacidade intelectual, las
treada sempre nos princípios de absoluta imparciali
dade. Sua vida constitiu-se num constante adquirir e
transmitir de conhecimentos literários e principalmente
musicais, tendo por vários anos lecionado a disciplina
"História da Música" na tradicional Escola de Música
de Piracicaba, oportunidade que lhe valeu verdadeira
consagração na especialidade, em razão da acuidade
de seus conhecimentos.

O ?~saparecimento do Dl. Afrânio <:lo Amaral Gar
bogglnl abre um vazio no mundo cultural de Piracicaba.

Como homenagem, proponho seja inserido nos Anais
desta Casa, em seu inteiro teor, o editorial do "Jornal
de Piracicaba':' intitulado: "Ao Meste, com Carinho".
de autona do Jovem jornalista Marcelo Batuíra edição
de 24/8189.. '

EDITORIAL A QUE SE REFERE O ORADOR:

2 - Jornal de Piracicaba, quinta-feira, 24 de agosto
de 1989.

EDITORIAL

Ao Mestre, com carinho

Marcelo Batuíra

"Bach é Bach, Assim como
Deus é Deus"
H. Berlioz

"Bach, sobretudo Bach" . Eram as palavras de "seu"
Afrânio - como cost.umávamos chamá-lo na Escola
de Música - quando proferia suas aulas de História
da Música e nos alertava que era preciso saber ouvir,
antes de tudo, aquele compositor alemão. Era sempre
um fim de tarde em quc nos reuníamos, à sextas-feiras,
para assistir às suas "palestrinhas", como tinha o hábito
de chamá-las. As horas passavam rápido, o tempo muito
curto, ficando ainda aquela música por ouvir para a
próxima semana. Ao término.da aula, Afrânio colocava
seu chapéu, de estilo germânico, e punha alguns discos
debaixo do braço e seguia a Rua Dl. Ot"vio Teixeira
Mendes assobiando uma melodia que ainda lhe ficava
na memória.

Nascido em Conchas, uma pequena cidadc no interior
de São Paulo, veio para Piracicaba, onde seu pai aqui
clinicava. Afrânio do Amaral Garboggini escolheu a
engenharia como profissão e seguiu para Ouro Preto,
a fim de concluir seus estudos. Seu contato com a música
veio do Bach que sua mãe executava ao piano e ainda
menino, aventurou-se, como conta, a ter aulas de piano:
foram três apenas, depois disso, o que ficou foi a paixão
pela música que o seguiria por toda vida.

Em Ouro Preto, onde havia uma das melhores escolas
de engenharia civil do país, Afrânio morou três anos
e meio. Ainda me lembro da noite em que, após a
aula, passou a me narrar aqueles duros anos. "Não
havia nada aos fins-de-semana; eu não tinha, rádio,
pois naquele tempo era dispendioso possuir um próprio
e além disso, lá, a recepção não era boa, mas descobri,
logo abaixo da minha república, cerca de quatro ou
cinco quarteirões na direção do centro de Ouro preto
outra república que tinha um e que o punha ligado
na janela, por vezes. Ia até lá, meio escondido, e escu
tava entre os muitos chiados e interferências alguma
sinfonia. Havia dia que, com esforço, conseguia ouvir
apenas o primeiro movimento, porque ou' desligavam
ou a interferência cobria por completo a melodia. Outra
grande descoberta foi uma casa, de sobrado, onde uma
moça todos os sábados tocava piano, como um pequeno
recital para a família; a minha sorte é que a sala dava
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para uma varanda ondc as portas permaneciam abcrtas
e então podia recostar-me à parede, embaixo da sacada
e ouvi-la tocar. Não era de todo uma má pianista. nem
tinha um repertório ilimitado, mas era a única coisa
que me restava. Algum tempo depois descobriram que
eu religiosamente não perdia os "recitais", então resol
veram convidar-me par entrar. Daí por diante fiquei
amigo da famma."

Foi a música que lhe dcu força para viver. Já no
fim da vida, quase ceg», não perdia um concerto na
Escola de Música de Piracicaba salvo quando a gripe
o apanhava de tal maneira que o prendia na cama,
em repouso. A cada concerto aparecia com uma revista
"Geográfica Universal" sobre a qual anotava seus apon
tamentos do recital. No último concerto que assistiu,
quando o pianista Noel Nascimento deu um recital"ex
clusivamente de Chopin, confidenciou-se: "Acho que
já estou muito acostumado à música germânica - Bach
e Beethoven principalmente - pois eu não consigo
mais ver beleza na música de Chopin".

Afrânio Garboggini falava, lia e escrevia o alemão
fluentemente, e mesmo sendo descendente de italianos
não negava que as melhores óperas eram as alcmãs.
Com efeito, a música germânica - exercia nele uma
forte influência: "cada dia mais me convcnço e me mer
gulho na música de Bach; é algo tão místico e poderoso
que me enche de encantamento; não foi à-toa que o
rei Frederico n da Prússia se curvou diante do "velho
Bach". Sem ele, todos os compositores posteriores não
seriam os mesmos". Afrânio tinha um jeito diferente
de cativar: era com a música. Elc não sÓ nos ensinava
quem era quem ou a quc época pertencia, antes de
mais nada. como passava a cada um de nós, jovens
aprendizes da música, um pouco do fascínio e do mundo
encantado de cada estilo.

Não esqueço quando contava dos anOs na Bahia, onde
completara seus estudos de engenharia civil e depois
elétrica (da qual por sinal, nunca foi buscar o diploma).
Foi para ficar um ano, mas o clima e a hospitalidade
de lá o retiveram por onze anos. Lá, em Salvador,
constituiu um grupo de amigos - como o "grupo dos
cinco", famoso conjunto de compositores russos - não
para compor músicas, mas para ouvi-las. Reuniam-se
uma vez por semana e cada um apresentava uma nova
descoberta. Foi daí, no rádio de um carro, perto de
uma construçáo que travou seu primeiro contacto com
a "Carmina Burana", cantata do contemporâneo Carl
arff, a qual só veio a ouvir pela segunda vez muitos
anos depois. Mas foi na Bahia que viveu melhores anos;
gostava de relembrar que pela manhã, quando não havia
aulas, costumava ir ver o mar e sobre a calçada em
frente à praia, riscava com uma pedra, os exercícios
de matemática da faculdade.

Afrânio foi autodidata em tudo que aprcndeu sobre
música. Tinha o hábito de assobiar as músicas, como
se elas fossem poemas que precisavam scr declamados
para todos verem a sua beleza. Seu assobio era impecá
vel: afinado e sutil, reproduzia todas as pcqucnas nuan
ças do tema da peça com perfeição. Não era uma ou .
duas músicas que sua memória guardava, e sim várias

. de cada autor, até a mais inexpressivas. Era comum
ouvir o eco de um assobio pelos corredores da EMP,
quer nos intervalos dos concertos, quer nos finais das
aulas. Há algum tempo, descobri uma música muito
expressiva e de uma beleza fora do comum num dos
Festivais de Música. Gravei esta melodia com um duo
de violino e violoncelo, mas apesar de saber o nome
da música e do compositor achava estranho para o perío
do e para "o autor. Tive a idéia de gravá-la em fita
separada, a qual dei a "seu" Afrânio, sem contar o
que ou de quem era a música, e perguntei sua opinião.
Depois telefonei e com um ar de entusiasmo, misto
de curiosidade me disse: "trata-se, sem dúvida, de uma
obra magnífica a qual não conheço e que revela, ao
fundo, um jogo contraponístico intcnso, sem falar no
vigor exprcssivo que mostra a qualidade do compositor;
é uma música do período do Barroco, nã,o tem a medio
cridadc de Telemann, nem chcga a ser um Bach, Vival
di, descarto a possibilidade, talvez Haendel. Sem dúvi
da, era George K. Haendel, a "Passacáglia" em um

.duo de cello - violino, a qual ainda hoje não me sai
da memória.

Afrânio narrou-me encantado duas experiências exó
ticas que nunca esqueceu. A primeira foi quando em
uma visita a um amigo ou parente (não me lembro
ao certo) numa fazenda distante de focos urbanos, levou
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consigo sua eletrola portátil e 'alguns discos para não
ficar tão isolado. Quando então pôs no aparelho a "sin
fonia Escocesa", de F. Mendelssohn, um menino de
uns quatro ou cinco anos veio lhe puxar as calças e
lhe perguntou, "minba mãe mandou perguntar que mú
sica é esta tão bonita... "Era o filho da lavadeira da
fazenda, tal era o espanto de Afrânio com o fato, pois
esta sinfonia não era popular e uma pessoa tão simples
que talvez nunca tenha ouvido nada do gênero veio
lhe indagar o que era, o que o marcou muito. A segunda
foi a ópera "Fidelio" de Beethoven. Estava em casa
dc parcntc certa vez, quando ouviu, vindo da cozinha.
uma 6pcra alemã. A cozinheria era daquelas mulheres
bem humildes, e espontâneas, que logo o convidou para
chegar mais perto e ouvir a 6pera. Como só conhecia,
até então, alguns trechos, perguntou do que se tratava
e para sua surpresa a cozinheira virou-se e disse: "é
Fidélio de Beethoven, Dr. Afrânio", com aquele típico
sotaque nordestino...

Ao escrever, Afrânio sabia colocar cada palavra no
seu devido lugar, com o mesmo cuidado que um relo
joeiro põe as peças no relógio. E sempre atento, pois
apenas uma só palavra poderia causar o desestímulo
de um jovem instrumentista ainda começando sua car
reira. Por mais que respeitasse os compositores contem
porâneos não conseguia dizer que deles gostava. Sim
ples e claro, no último dia de aula do curso de "História
da Música", após ouvirmos o "Pierô" de Schoenbcrg
ele disse explosivamente, "é o que tem sido composto
nos últimos tempos, talvez eu não saiba ouvir ou ainda
não I}asceu um verdadeiro gênio para esse tipo de músi·
ca. E' fácil ver se nós gostamos ou não: se fôssemos
ficar o resto de nossas vidas numa ilha deserta e pudés
semos levar duas ou três músicas, esta estaria entre
elas?'"

Sua primeira "Crônica de Arte" foi em junho de
1959 quando "Afrânio pediu para que o meu avô, Losso
Netto, lhe examinasse um pequeno escrito sobre um
concerto na EMP. Então cle lhe respondeu, Mrânio,
não preciso olhar, sei com quem estou falando." a
"seu" Afrânio contou-me isto quando pediu para eu
escrever a minha primeira crônica de Arte. "Gostaria
de passar às suas mãos, o que foi encargo de seu avô"
disse ele depois.

Todos nós mudamos, de gostos, costumes ou feições.
Na juventude, Afránio confessou que Beethoven lhe
cxercia maior fascínio mas nos últimos tempos, o lugar
era de Bach ainda que Mozart ganhava-lhe maior respei
to em suas peças da maturidade. De um jeito ou de
outro todo mundo a nossa volta vai assumindo uma
nova forma, todavia uma coisa é certa, para quem teve
contato com Afrânio Garboggini, ele pôde imbutir den·
tro de cada um a semente do amor à música. Isso todos
nós carregaremos, não como uma simples lembrança,
mas como uma marca em nossas vidas. (Que se execute
a última nota deste Réquiem. (Marcelo Batuira é aluno
da Fundação Getúlio Vargas e da Faculdade de Direito
da USP.)

O SR. ~OSTA FERREIRA (PFL - MA. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidentc, Srs. Deputados,
o II Encontro Nacional dc Meninos de Rua, que ora
se realiza na Capital Federal, é uma demonstração níti
da da conscientização do Brasil sobre um dos mais dra
máticos problemas sociais que têm empalidecido a sua
imagem, não somente perante à opinião pública nacio
nal. como à internacional, visto que se trata de um
direito fundamcntal da pessoa humana, além de esbar
rar em outro que é o da dignidade.

a que se viu, em sessão especial da Câmara, pela
manhã, foi um verdadeiro clamor público, pelos meni
nos de rua, em socorro da maocha indelével do abando
no, dos maus-tratos, da humilhação, enfim, de um sofri
mento que não poderá continuar, sob pena dc ofuscar
a imagem do próprio País, ante violentas ondas dc mar
ginalidade e outros males oriundos da omissão do Esta
do na consecução dos objetivos primordiais em defesa
da segurança do cidadão.

Não temos dúvidas de que já demos um passo signifi
cativo para a erradicação desse antro maligno, quc só
causou sofrimento aos menores abandonados. órfãos
etc., inserindo na Constituição normas de amparo a
estc scgmento de nossa sociedade tão carente e tão
vulnerável aos assédios daqueles que não têm tido a
compaixão destes que serão homens e mulheres de ama
nhã.
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Jesus Cristo, certa feita, disse "Deixai vir a mim as
crianças porque de tais é o reino dos céus". Por este
ensinamento ninguém estará autorizado a rejeitar crian
ças, procedam de onde vierem o que nos cabe é cuidar
delas, mediante assistência permanente. propiciando
lhes saúde, segurança, educação. enfim. todas os requi
sitos necessários, e prepará-las para o exercício da vida,
sem traumas, tranqüilas e seguras no trajeto de suas
vidas.

a sábio Salomão, falando sobre os cuidados que de
vemos ter com às crianças, diz: "Ensina a criança no
caminho que deve andar e, quando ela crescer. jamais
se apartará dele. "E nós outros, que vivemos o dia-a-dia
do menor abandonado, temo-nos empenhado nesta ta
refa que consideramos árdua, porém gratificante, aju
dando-os, quando as encontramos perigrinando neste
vale da vida. na luta pela sobrevivência, quando são
escurraçadas, desprezadas e amedrontadas, sem dispor
nesta vida de um protetor ou protetora.

Daí, na luta pela regulamentação do direito da crian
ça, obstinadas Deputados, em Comissões permanentes,
estarem trabalhando inccssantemente na elaboração de
leis e estatutos que darão à criança o devido amparo.
Só assim não iremos mais encontrar meninos e meninas
perambulando pelas grandes cidades, estes seres, criatu
ras de Deus, que não nasceram para isso, porém para
~erem úteis aos seus semelhantes, através de profissôes
adequadas, ajudando o Brasil a sair das dificuldades
econômicas, políticas e sociais.

Por estes e outros motivos não citados, quero deixar
a minha solidariedade e o meu compromisso de apoiar
e aprovar qualquer proposição que venha enaltecer este
ser humano ainda na fase tenra de sua vida.

O SR. CHICO HUMBERTO (PDT - MG. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Prcsidente, Sr" e Srs. Depu
tados, o nosso projeto quc cstá em tramitação nesta
Casa, propondo a criação de um Conselho Superior
de Políticas da Seguridade Social, exige na sua direção,
sentados à mesma mesa, representantes do capital e
do trabalho. Pois a seguridade social é do interesse
de todos. Pela sua importância, exige ainda, a partici
pação de técnicos e especialistas, como deve ter qual
quer empreendimento que se deseja estruturado e pla
nejado para o cumprimento de suas finalidades.

Pensando assim, remetemos a indicação dos seus re
presentantes às Associações Profissionais ligadas ao se
tor e chamamos também a responsabilidade da Presi·
dência da República. .

Em nosso projeto, entregamos ao Conselho, uma
vez constituído. a providência de elegcr entre scus mcm~
bros um presidente e um secretário, que precisarão dc
uma boa estrutura de apoio e de uma eficiente secretaria
executiva.

As rcuniões do Conselho Superior serão convocadas
para o bom funcionamento, de acordo com o seu regi
mento interno. e respeitando um cronograma de traba
lhos previamente aprovado e estabelecido. de tal sorte
que o desenrolar de seus trabalhos não prejudique ou
perturbe ou mesmo atropele a participação de seus com
ponentes. Afinal, terão de compatibilizar suas funções
neste Conselho, que será um cargo honorífico, com
suas atividades profissionais normais, habituais.

No que toca especificamcntc aos especialistas que
comporão este Conselho, é interessante que haja a ra
cionalidade de um rodízio, para não criar uma solução
de continuidade, que possa permitir um trabalho mais
aprofundado e completo e um melhor entrosamento
entre a secretaria executiva e os componentes do Con
selho.

Terá o Conselho Superior de Políticas da Seguridade
Social a obrigatoriedade de detalhar todas as ações,
com a coordenação única prevista no Título VIII, Capí
tulos I e n. da Constituição

Como podem observar os Srs. Parlamentares, não
se trata de um projcto político-partidário, mas da von
tade de colaborar para o cumprimento daquilo que nós,
Constituintes, aprovamos na Carta Magna. Um projeto
que servirá ao nosso povo, pois terá asua participação
através de seus representantes. Um projeto que respeita
e prestigia a organização da sociedade brasileira.

Sem cste Conselho, as políticas do bem-estar social
e mesmo da justiça social, das áreas de saúde, previ
dência e assistência social serão tratadas dc forma disso
ciadas, o que só trará prejuízos na manutenção das
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mesmas, onde o prejudicado único será justamente
aquele que precisa ser beneficado.

Sem este Conselho, toda e qualquer associação destas
políticas serão feitas de forma empírica e artificial.

Há necessidade de sistematizarmos neste Conselho
as defiI;tições comuns às três políticas, que são distintas,
mesmo guardando, em alguns pontos, alguma seme
lhança. Sem esta justaposição, que de certa maneira
limitaria as ações, as áreas da seguridade poderão evo
luir para uma política mais independente, com as vistas
voltadas sempre para um contínuo aperfeiçoamento.

É O processo de modernização pelo qual todas as
áreas devem passar, saindo da acomodação e partindo
para instrumentos mais modernos de aplicação.

É a ampliação dos espaços democráticos, para serem
ocupados pelos cidadãos diretamente interessados, com
suas organizações, na formulação c na direção das polí
ticas da seguridade, garantindo a proteção aos seus di
reitos e principalmente assegurando um fortalecimento
da relação povo-governo-previdência.

A existência de um Conselho nos moldes que estamos
propondo no Projeto de Lei n' 3.513!89 é a evolução
do conceito da seguridade social, que é uma novidade
na Constituição brasileira.

O retorno deste investimento será principalmente de
proporcionar melhoria da qualidade de vida e das condi
ções de trabalho.

A criação do Conselho Superior de Políticas da Segu
ridade Social irá agilizar esta máquina, hoje emperrada,
sobretudo, no tocante às aposentadorias, às pensões
e aos benefícios de modo geral. É o caminho melhor
para a modernização

Muito obrigado.

o SR. MANOEL CASTRO (PFL - BA. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr" e Srs. Dcpu
tados, decorridos quase quinze dias de propaganda elei
toral gratuita, verifica-se um novo estado de ânimo no
País, com vistas às eleições presidenciais de 15 de no
vembro, após um longo jejum de 29 anos imposto ao
povo brasileiro, impedindo a escolha direta do Presi
dente da República.

A dança dos números das pesquisas afastou o clima
de decisão antecipada que se previa em relação ao resul
tado das apurações, onde até mesmo se imaginou que
ficaríamos exclusivamente no primeiro turno. Entenlio
que neste instante ninguém de bom-senso pensa mais
na hipótese de se um turno suficiente para se conhecer
o sucessor do Prcsidcnte Sarnev. .

É exatamente o clima de competição que começa
a se delinear que me estimulou a fazer esse pronuncia
mento, que diz respeito ao tema da corrupção/eleitoral,
ou mais precisamente à sempre presente questão das
"apurações" dos resultados das eleições.

Inquestionavelmente. o Tribunal Superior,Eleitoral,
bem como o seu Presidente Francisco Resek, tra~s
mitem a Nação uma excelente imagem de determinação
e seriedade. Entretanto, a consciência do TSE não é
suficiente para asscgurar a)isura do plcito.

E preciso muito mais. E indispensável criar-se uma
consciência nacional em defesa da moralidade das elei
ções e cm especial dos seus resultados.

Lutamos arduamente para conquistar o direito de
escolher o nosso Presidente e queremos fazer prevalecer
a nossa vontade. Para tanto, é necessário que cada voto
seja verdadeiramente apurado.

Essa preocupação, ampla e abrangente, não se refere
exclusivamente às próximas eleições presidenciais, mas
estende-se também às eleições de 1990 para os governos
e assembléias estaduais, Câmara e Senado federais, e
ainda às eleições passadas, particularmente às munici
pais, realizadas em 1988, para se restringir à última
eleição de caráter nacional.

O prestigioso jornal baiano"A Tarde", na sua edição
de 22-9-89, publica na página 8, referente a política,
uma reportagem cujo título é exatamente "TRE Quase
Anula as Eleições de Salvador", ondé são comentados.
aspectos dos resultados relativos à escolha dos verea
dores, sob forte suspeita de fraude.

Tive o cuidado de falar com o Desenbargador Luiz
Pedreira, Presidente do TRE, de quem tenho a honra
de ser amigo, e a quem, independentemente do relacio
namento pessoal, tenho grande respeito pela compe
tência e seriedade, buscando detalhes e mais informa
çõés sobre os acontecimentos.
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Ficou patente que a intervenção do TRE foi funda
mental para assegurar a lisura dos resultados. tendo
havido inclusive a necessidade de transferência de jun
tas apuradoras para locais de maior segurança e igual
mente o uso de forças policiais para proteção e movi
mentação dessas urnas.

Assim, parece-me terem sido patentes as tentativas
de burla dos resultados da eleição para vereadores de
uma Capital. Imaginemos o que pode ter ocorrido por
esse País a fora e o que ainda poderá ocorrer.

Sempre que me refiro a democracia, ressalto que
não é suficiente colocar o voto na urna. Defendo intran
sigentemente, no sentido mais elevado e mais dignifi
cante, o acompanhamento pelo eleitor do seu voto.
Para Vereador, ou Deputado, Prefeito, ou Governador,
o voto dado está sendo correspondido?

Todavia é mister que também nos preocupemos com
algo mais elementar: o voto dado foi efetivamente apu
rado?

Assim~ vamos mobilizar-nos para acompanhar os re
sultados das próximas eleições, sendo eleitores e, ao
mesmo tempo, fiscais do nosso voto.

O SR. ADROALDO STRECK (PSDB - RS. Pronun
cia O seguinte discurso.) -SI. Presidente, Srs. Deputa
dos, por equívoco, a imprensa publicou que me posicio
no pela continuidade da Aços Finos Piratini como em
presa pública. Pelo contrário, desejo que, através de
um processo amplo de exame da situação dessa empre
sa, possa-se iniciar seu processo de privatização, via
Congresso Nacional, evital'ldo-se dccisões apressadas,
como queria<J Governo ~arney ao propor a medida.

Uma situação intermediária entre as propostas nada
confiáveis do Palácio do Planalto e o que está fazendo
Carlos Menen, na Argentina, é o que serve para o
Brasil, ao verificarmos quais as empresas públicas que
devem passar ao domínio da inciativa privada.

Copiando o exemplo da Espanha, da Inglaterra e
de Portugual, não vamos errar a ponto de causar prejuí
zos ao povo. que suporta a carga pesada do rombo
das estatais, sem direito a reclamação. Pelo contrário,
alguns demagogos dizem que empresa pública é do povo
e por isso não pode ser vendida. O povão que se dane,
arcando com os prejuízos.

A Aços Finos Piratini produziu nos últimos 12 meses
180 mil toneladas do produto da sua especialidade. O
argumento é que, primeiro, se deve triplicar a produção
da empresa para depois pensar em privatização. Parece
que o objetivo é inviabilizar a privatização dessa estatal
com mais investimentos. Depois de um certo valor,
esse tipo de empresa é invendável.

Ao que sei, a Aços Villares de São Paulo, dona do
ramo de aços finos, tem dificuldades para colocar sua
produção, concorrendo com Manesmann, Acesita e a
própria Aços Finos Piratini. Por outro lado, se a Aços
Finos Piratini foi deficitária até hoje, qual a certeza
de que, triplicando a produção, será lucrativa?

Não entendo que devamos privatizar empresas defici
tárias, alienando patrimônio público a preço de bana
nas. Trata-se de um trabalho criterioso, que começa
com o levantamento do passivo, estcnde-sc pela capaci
dade instalada em condições de funcionar, número de
empregados necessários os que estão sobrando dcvem
ser demitidos. A conclusão é produzida através de um
laudo técnico, amplamente divulgado pela imprensa.

O primeiro problema, quando se fala na privatização
de empresas estatais, é a sobra de pessoal. E os empre
gados em excesso o que fazer com eles? - pergunta-me
um colega que advoga o aumento db tamanho do Esta
do. Simples: deve-se dispensá-los, com pagamento de
todos os direitos trabalhistas. Ou será que alguém acre
dita que o Brasil pode emergir das atuais dificuldades
pagando gente ociosa?

O mal da empresa pública é que, nela, não existe
competição. Trabalhando com empenho ou displicente
mente, o funcionário sabe que o salário do fim do mês
será o mesmo. Inexiste o concorrente atrás de funcio
nários capazes, como ocorre na iniciativa privada. E
os resultados, como está sendo comprovado na área
dos países socialistas do leste europeu, são desanima
dores.
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o Estado deve sair daq ueles ramos que não lhe dizem
respeito, como, por exemplo, o siderúrgico. Por que
razão o Governo Federal necessita produzir aço? Volta
Redonda, argumentam, foi o início do processo de in
dustrialização do País. De fato, essa tese valeu durante
algum tempo. Hoje, a CSN deve ser privatizada. man
tendo o Governo a chamada golden share (ação de ou
ro), que lhe permite intervir no processo, caso ocorra
qnalquer bandalheira como, cspecificamente, o dum
pingo

. Era o que tinha a dizer.

O SR. JOVANNI MASINI (PMDB - PRo Pronuncia
O seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr" e Srs. Depu
tados, sabemos que a questão social vem assumindo
características dramáticas em nosso País, e que esse
é um campo onde os poderes públicos têm de atuar
maciçamente. As dúvidas surgem no momento de defi
nir as formas atravé;; das quais o Estado pode atuar,
com eficiência, no sentido de reduzir os sofrimentos
dos milhões de carentes.

Pessoalmente, acredito que os poderes públicos, mais
do que práticas assistencialistas, devem priorizar ações
que ofereçam aos carentes oportunidades de auto-e
mancipação econômica. Como foi consagrado pela sa
bedoria milenar dos povos, é mais importante, útil,
eficiente e correto ensinar a pescar, c não ofertar o
peixe. Pois, como ensinava o grande poeta popular Luiz
Gonzaga, "seu doutor, uma esmola! a um homem que
é são! ou lhe mata de vergonha! ou vicia o cidadão".

Neste sentido, gostaria qe registrar as ações que vêm
sendo desenvolvidas pela Superintendência Regional
da Legião Brasileira de Assistência no Paraná. Estado
que tenho a honra de representar nesta Casa. Com
efeito, através das diretrizes imprimidas pelo atual supe
rintendente, o ex-Deputado federal Pedro Sampaio, a
LBA - Paraná vem priorizando o emprego dc recursos
para a formação profissional e o incentivo à criação
de microempresas.

Eis aíum exemplo a ser valorizado e seguido. Incenti
vando o microempreendimento e ensejando a formação
de mão-de-obra qualificada, a LBA-Paraná está abrin
do oportunidade de auto-suficiência econômica para
centenas de paranaenses. Além disso, é importante res
saltar que, nos programas de formação profissional,
o beneficiado trabalha e produz enquanto aprende, e
a produçãÇl resultante ajuda a custear o programa de
formação, de tudo isto resultando economia e bom em
prego do dinheiro público.

Por tudo isso, parabenizo, neste momento o Sr. Pedro
Sampaio, pela atuação exemplar que vem desenvol
vendo em nosso Estado.

Era o que tinha a dizer.

O SR. EDUARDO BONFIM (PC do B - AL. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. De
putados, a luta dos servidores públicos por um trata
mento justo e equitativo entre todos os órgãos da admi
nistração pública é antiga e tem sempre esbarrado na
política clientelística, de favorecimentos, que determi
nou distorções absurdas, por um lado favorecendo os
marajás e por outro levando os que realmente traba
lham a uma condição de penúria.

A Constituição Federal, em seu art. 39, § 1'. deter
mina que "a lei assegurará aos servidores da adminis
tração direta isonomia de vencimentos para cargos de
atribuições iguais ou assemelhados do mesmo Poder
ou entre servidores dos Poderes Executivo, Legislativo
c Judiciário, ressalvadas as vantagens de caráter indivi
dual ou relativas à natureza ou ao local de trabalho".

Por outro lado, no art. 37, o inciso X assegura que
"a revisão geral da remuneração dos servidores públi
cos, sem distinção de índices entre servidores públicos
civis e militares, far-se-á sempre na mesma data".

Já o art. 40, § 4', dispõe que a isonomia se estende
aos proventos da aposentadoria dos servidores, os quais
"serão revistos, na mesma proporção e na mesma data,
sempre que se modificar a remuneração dos servidores
em atividade, sendo também estendidos aos inativos
quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente con
cedidos aos servidores em atividade ...."

Para dar praticidade e agilidade ao que dispõe a Cons
tituição, nas Disposições Transitórias ficou determina
do que "dentro de cento e oitenta dias, proceder-se-â
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à revisão dos direitos dos servidores públicos inativos
e pensionistas e à atualização dos proventos e pensões
a eles devidos, a fim de ajustá-los ao disposto na Consti
tuição".

Vê-se, Sr. Presidente, que nós, enquanto Constituin
tes, não nos furtamos de conceder aos servidores públi
cos, ativos e inativos, a igualdade de tratamento a eles
devida por .justiça, haja vista as desigualdades hoje exis
tentes entre a remuneração de servidores civis e milita
res, entre servidores públicos civis dos Poderes da
União, bem como entre os servidores em atividade e
os aposentados em geral. Tais distorções hoje são gri
tantes.

Torna-se urgente cumprir o que dispõe a Constitui
ção. Para revisão geral dos proventos e pensões, o prazo
é de 180 dias a partir da promulgação, e está esgotado
sem que o Poder Executivo, a quem compete privativa
mente a iniciativa de lei regulamentando a matéria,
tenha enviado mensagem ao Congresso Nacional.

A única matéria submetida à apreciação desta Casa
foi a Mensagem 303/89, que tratava da fixação dos limi
tes máximos e da relação de valores entre a maior e
a menor remuneração dos servidores públicos e que
,embutia, de passagem, o problema da isonomia, prati
camente reproduzindo o texto constitucional. O projeto
oriundo da mensagem citada foi rejeitado porque conti
nha vários dispositivos inconstitucionais.

Sr. Presidente, o Governo Federal, ao invés de enca
minhar ao Congresso Nacional projeto de lei que regula
mente o direito à isonomia e à equiparação, concedeu
reajuste dc 30% aos servidores militares, aprofundando
o fosso entre a remuneração destes e dos civis. Tal
reajuste é, pois inconstitucional. Mas o que se quer,
o que os servidores reivindicam, o que os aposentados
postulam é a equiparação, a isonomia e a revisão geral
dos proventos de aposentadoria e pensões.

É fundamental que esta Casa cobre do Poder Execu
tivo o cumprimento da Constituição em respeito aos
milhões de trabalhadores e aposentados.

o SR. JOSÉ TAVARES (PMDB - PRo Pronuncia
Oseguinte discurso.) -Sr. Presidnete, Sr" e Srs. Depu
tados, "não fui eu quem fez a inflação", proclamou
outro dia o Presidente da República, do alto do Olimpo
de onde procura manter-sc distanciado da realidade
brasileira para viver a fantasia que lhe é agradável,
de um mundo sem pessimismos.

Nesse mesmo chavão embarcam os Ministros da área
econômica, que, além de se eximirem de qualquer res
ponsabilidade pela crise que assola o País, resolveram,
a exemplo de Pilatos, deixar a inflação corrcr solta c
causar todos os cstragos possíveis. Afinal, todos os mira
bolantes planos para conter a espiral inflacionária ado
tados pelos economistas tecnoburocratas fracassaram,
e a culpa disso não é deles.

Certamente, Sr. Presidente, Sr" c Srs. Deputados,
a culpa pela caótica situação da economia brasilcira
é do povo, é do consumidor, é dos trabalhadores, é
dos funcionários do Banco do Brasil ou dos servidores
da Caixa Econômica Federal.

Não é o carrasco o responável pela execussão da
vítima dos regimes de força, mas o culpado é o impru
dente iudivíduo que colocou a cabeça sobre o cadafalso!

É dentro desta linha de raciocínio que os economistas
e os estadistas de boineadeira fogem à responsabilidade
pelos desatinos praticados. Porém, toda vez que anun
ciavam uma nova e mágica fórmula para debelar a crise
ou vencer a inflação vangloriavam-se como salvadores
da Pátria, abrindo os acordos das trombetas da dema
gogia pelos órgãos de comun}cação social.

Pois bem. Depois que o Tribunal Superior do Traba
lho, numa decisão soberana, decidiu deterninar reajuste
dos vencimentos dos funcionários do Banco do Brasil
em valores que consideravam os índices inflacionários
de janeiro de 1989, índices que realmente existiram,
mas que o Governo resolveu escamotear, assim lesando
todo o universo de trabalhadores e poupadores em ca
dernetas de poupança, o Presidente da República, ao
embarcar para mais um périplo ao exterior, declarava-se
resolutamente disposto a não pagar o aumento salarial
arbjtrado pela mais alta corte da Justiça do Trabalho.

E a desobediência deplorável de um Estado que enve
redou pelo caminho da irresponsabilidade, muito embo
ra exija dos cidadãos o estrito cumprimento de seus
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deveres fiscais e condene a desobediência civil encenada
pela Fiesp como ato de lesa-pátria.

Este, e outros episódios assemelhados, exibem um
gênero de autoridade divorciada dos mais comezinhos
princípios de respeito à lei e às decisões do Poder Judi
eiário, comportamento que deve se impor um Governo
fundado no Estado de Direito. Mas, infelizmeute, há
por aí uma fauna remanescente do arbítrio que durante
21 anos esmagou direitos e garantias individuais, e não
nos surpreendemos - indignamos-nos, isto sim - com
os gestos da prepotêucia em homens que serviram 
e dela se serviram - da ditadura militar.

É inaceitável o argumento da parte condenada de
insuficiência de recursos para o acatamento da sentença
prolatada.

Se assim fosse, antes de exammar uma questão quan
to ao mérito, o Judiciário consultaria previamente o
empregador para dele indagar se terá ou não meios
de reparar a lesão causada ao empregado. Ruiria a
independência do Poder julgador, atrelado que ficaria
à informação da parte com maior SOma de instrumentos
de coação e que, evidentemente, deturparia as informa
ções para acautelar o interesse de seus cofres.

E se o erário dispuser de fartos recursos financeiros?
Não haveria, certamente, oposição alguma na conces
são do reajuste decretado pela Justiça.

Ora, Sr. Presidente e Sr" e Srs. Deputados, a aplica
ção da Justiça não pode ficar condiciouada às flutuações
das disponibilidades das burras governamentais. O Di
reito é algo inflexível: ou cabe ou não cabe a quem
o invoca.

Se a parte perdedora da lide alegar insolvência para
cumprir a sentença, fica obrigada a dar bens à execução
para fiel e total resgate da dívida.

Este Governo faz suas leis econômicas, cougela e
descongela preços e salários, indexa e desindexa a eco·
nomia ao talante do empirismo que domina suas ataba
lhoadas decisões, mas no momento de responder pelos
atos praticados leva as mãos com o maior cinismo' e
põe no ar o surrado estribilho - "não fomos nós que
fizemos a inflação".

Aí está, a grotesca figura do Diabo a negar a paterni
dade de sua monstruosa criatura.

O SR. GIDEL DANTAS (PDC - CE. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Depu
tados, comemora-se no dia I' de outubro o quadra
gésimo aniversário da República Popular da China.
Fundada neste século, depois de milênios de civilização,
que remonta à mais longínqua autiguidade, hoje, se
apresenta em todo o viço da sua modernidade, coutem
porânea da democracia universal, tendo atingido, em
abril último, 1 bilhão e 100 milhões de habitantes, o
dobro da população registrada no ano daquele evento
singular.

Somente esse incremento demográfico, projetando
em quatro decêuios sobre sua imensidão demográfica
uma população superior à de toda a América, com a
exclusão dos Estados Unidos, pode dar uma idéia do
esforço despendido pelo seu Governo para enfrentar
o maior problema demográfico do mundo.

Estima-se que tal população chegará a quase 2 mi
lhões de habitantes na sexta década do próximo século,
o que importa verdadeiramente num dos maiores desa
fios de toda a história da humanidade, no sentido da
contenção demográfica.

O Governo chinês tenta tomar medidas para que essa
população não espere 1 bilhão e 300 milhões de habi
tantes antes do fim do século, significando 115 da densi
dade demográficamundial.

Por trás desse crescimento estupendo, avultam o pro
blema alimentar, a questão sanitária, o desafio educa
cional, a garantia de moradias e vestuários e o pleno
emprego.

Dispõe o País de apenas.7% das terras cultivadas
do mundo, enquanto a população cresce, e as terras
aráveis se reduzem em cerca de 670 mil hectares por
ano, pela construção de novas moradias.

De qualquer modo, a grande Nação chinesa, enca
rada há quarenta anos como um gigante doente, ergueu
se para fundar sua República, mobilizando o poderio
econômico do País, vencendo a miséria, enfrentando
a .fome e registrando mudanças gigantescas em toda
sua organização nacional.
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Nesse período, seu capital fixo industrial multipli
cou-se 50 vezes, principalmente no último decênio re
formista, de abertura para o exterior, produzindo. no
ano passado, perto de 1 bilhão de toneladas de carvão,
cerca de 60 milhões de toneladas de aço, 137 milhões
de toneladas de petróleo, multiplicand.o por 90 vezes
a energia elétrica, a indústria de máquinas e ferramentas
aumentada 35 vezes, multiplicada por quase seis vezes
a produção de tecidos.

Esta a China moderna, depois da fundação da sua
República, um dos maiores parceiros da economia mun
dial e País que confia corajosamente no seu futuro.

Queremos, nesta oportunidade, lembrar o nome de
Deug Xiao Piug, figura de projeção universal, o graude
líder das reformas que modernizaram a China, elvan
do-a à condição de potência mundial; de Jiang Semin,
Secretário-Geral do Partido Comunista Chinês, que ins
pirou essa grande revolução social, política e econô
mica; Yan Shang Kuu, Presidente da República; c seu
Primeiro Ministro Li Peng, todos unidos na tarefa de
redenção do povo chinês .. de exemplo ao mundo inteiro
da restauração, do progresso e do notável desenvol
vimento da República Popular da China.

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente, Sr" e
Srs. Deputados.

O SR. ANTÔNIO FERREIRA (PFL - AL. Pronuu
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, o Banco do Brasil, aos 180 anos de sua
existência, é comprovadamente a principal fonte de fi
nanciamento das empresas privadas, detendo o mínimo
de um quinto de participação nos empréstimos conce
didos pela totalidade do sistema financeiro.

É, por igual, O maior contribuinte de tributos em
favor do Tesouro Nacional, incluindo-se entre as suas
relevantes atribuições suporte à operacionalidade do
comércio exterior do País.

Entre as suas prestações mais conhecidas, o secular
estabelecimento de crédito atende, em toda a linha bau
cária, em mais de 4 mil localidades do território pátrio,
aí incluindo cerca de 700 pontos sem a assistência de
outros bancos.

Em 1988, o Banco do Brasil canalizou mais da metade
das suas aplicações à agropecuária, com cerca de 80%
do crédito concedido, em caráter único, aos pequenos
produtores rurais.

O que poucos sabem, porém, é que o Banco estende
a sua ação benéfica a outros setores, mediante o finan
ciamento de projetos e assistência comunitária, sobre
tudo em área carentes, disso se encarregando a Funda
ção do Banco do Brasil.

Essa notável instituição, competentemeute conduzi
da pelo Dr. Edmar da Costa Barros, seu digno Diretor
Executivo, é admirada pela população de Alagoas pela
substancial assistência prestada às vítimas das enchentes
que flagelaram mais de 50 mil pessoas no Estado, no
último mês de julho.

O seu campo de atuação é, porém, muito mais amplo.
A Fundação, basicamente, destina,se ao apoio à pequi
sa, ciência, tecnologia, defesa ecológica, educação, cul
tura, esporte e desenvolvimento de comunidades rurais.

Apenas no exercício passado, a entidade financiou
mais de 330 projetos em todo o País, entre os quais
tornaram-se conhecidos o "Mambembão ll

, de apoio ao·
teatro; "Programa Ouro," de recitais da Orquestra Sin
fônica Brasileira; os Jogos Universitários Brasileiros;
o Festival de Cinema de Gramado; e a Décima Bienal
Internacional do Livro.

Além disso, assegurou patrocínio às equipes nacio
nais de basquetes participantes das Olimpíadas de Seul
e garante o fluxo de financiamentes requeridos pels
Fundação Oswaldo Cruz para a realização de pesquisas
sobre a AIDS e para a produção dos materias destinados
ao diagnóstico da doença.

Ainda na área da saúde, a Fundação ampara financei
rameute as pesquisas de transplaute de órgãos da Fun
dação do Fígado de São Paulo; o projeto de transplante
de medula óssea da Fundação Hemocentro; os estudos
sobre doenças do coração da Fundação Zerbini.

No setor de educação, atende às Universidades de
São Paulo, de Pernambuco, de Santa Catariua e de
Viçosa, uo Estado de Minas Gerais. Beneficia o "Pro
.ieto Vídeo Escola", destinado a 1600 escolas públicas
de 20 Estados do Brasil. Procurando divulgar a produ
ção científica e tecnológica, a Fundação Banco do Brasil
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patrocina os programas "Globo Ciência" e "Estação
Ciência", e promove o "Prêmio Brasil de Economia".

Sua ação filantrópica e social se estende à Fundação
das Pioneiras Sociais, para a constrl'ção de novos hospi
tais, e à manutenção do Fundo qe D'esenvolvimento
Comunitário - Fundec - destinado a atuar nas áreas
de apoio à produção e comercialização; de melhoria
da infra-estrutura econômica e social e de aperfeiçoa
mento comunitário e institucional. Em cerca de seis
anos de atividade, o Fundo financiou mais de 10 mil
projetos, dentre os quais a implantaçào de 2 mil quilô
metros de estradas, 1.500 quilômetros de redes de distri
buição de energia e 2 mil quilômetros de redes de abas
tecimento de água. Acrescentem-se a isso 1.834 obras
para a instalação de escolas, postos de saúde, centros
comunitários e unidades de armazenagem, além de
aquisiçào e doação de 5.289 veículos, máquinas e equi
pamentos.

Concluo, Sr. Presidente, este registro, formulando
o devido elogio à obra que vem sendo edificada pela
Fundação do Banco do Brasil, à Presidência daquela
instituição, exercida pelo Dr. Mário Berard, à Diretoria
e aos servidores, deixando consignado o testemunho
de admiração e aplauso de quantos lhes reconhecem
o trabalho meritório.

Era o que tinha a dizer.

o SR. EVALDO GONÇALVES (PFL - PB. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e
Srs_ Deputados, em sessão anterior desta Casa, dirigi
ao Banco Nacional de Crédito Cooperativo um pedido
de informações sobre a real situação da Cooperativa
Central da Paraíba.

Devidamente aprovado pela Mesa da Câmara dos
Deputados, o citado req uerimento foi encaminhado ao
Exm' Sr. Ministro da Agricultura, que, colhidas as infor
mações solicitadas, as remeteu ao Primeiro-Secretário
da Casa, Deputado Luiz Henrique.

Da análise dos documentos apresentados, SI. Presi
dente, se constata que houve sérias irregularidades na
administração da Cooperativa Central da Paraíba, a
partir de 1984, com responsabilidades apuradas que in
criminam seus Diretores, notadamente os Srs. Marcos
Lemos Baracuhy, Edmarcos Brandão de Lacerda e Nil
son Almeida. Houve de tudo: venda da usina de benefi
ciamento de algodão e desvio de garantias, culminando
com o ajuizamento de ações executivas contra os res
ponsáveis e ação de depósito, pela infidelidade na guar
da de bens c mercadorias dadas em penhor.

Acompanha as informações uma relação detalhada
das operações realizadas com a Cooperativa Central
Agrícola da Paraíba Ltda. com o Banco Nacional de
Crédito Cooperativo, onde fica claro que não faltou
o Governo Federal com seu apoio. Os gestores dos
recursos repassados é que não souberam administrá-los',
dando-lhes finalidades outras que não aquelas para que
foram solicitados os créditos.

Tudo está sendo devidamente apurado e o que espe
ram a Paraíba e os par~ibanos é que os culpados rece
bam a punição merecida e o dinheiro do povo seja
devolvido, para que possa receber a destinação correta.

Cumpro assim mais uma missão, como Deputado Fe
deral, no exercício do meu mandato. Não me apressei
em caluniar, nem em difamar, caminho muito mais cur
to e da preferência dos que nào respeitam a honra
alheia.

Preferi o caminho longo, mas seguro, das informações
oficiais e, conseqüentemente, insusceptfveis de contes-
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tação. Estão aqui, como testemunl10 da verdade, e peço
a sua transcrição nos Anais da Câmara, para que sirvam
de fonte de informação para a História. Do seu julga
mento definitivo ninguém fugirá. Nem os heróis, nem
os vilões. Nem os homens sérios, nem os corruptos.
Todos serão julgados pela História. Isto sem exclusão
do autojulgamento, da própria consciência. Inclusive,
esta instância pessoal é a primeira a se manifestar, inde
pendentemente das demais. Tenho certeza, SI. Presi
dente, de que os responsáveis pelos prejuízos causados
à Cooperativa Central da Paraíba têm sobre eles o peso
desse julgamento inevitâvel das suas próprias consciên
cias.

Não me moveram interesses pessoais no encaminha
mento desta questão. Levaram-me à investigação das
denúncias, largadamente difundidas na Paraíba, o senso
de responsabilidade e o desejo de prestar mais um servi
ço ao meu Estado, Que não·me falte nunca tal senti
mento de fidelidade aos compromissos assumidos com
o povo paraibano. Esta a minha preocupação perma
nente no exercício do mandato de Deputado Federal.

(DOCUMENTO A QUE O ORADOR SE RE
FERE,)

Ofício PSIRI n' 226189
Brasília, 28 de junho de 1989

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Evaldo Gonçalves
Gabinete 833 - Anexo IV
Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Deputado,
Encaminho a Vossa Excelência, em anexo, cópia do

Aviso GM n' 312, de 26-6-89, do Ministro da Agricul
tura, com os esclarecimentos prestados pelo Banco Na
cional de Crédito Cooperativo e pela Secretaria Nacio
nal de Cooperativismo a respeito dos quesitos cons
tantesdo Requerimento de Informação n' 194, de 1989,
de sua autoria.

Çordiais saudações, Deputado Luiz Henrique. Pri
meiro-Secretário.

GM. N'312
26-6-89

A,Sua Excelência o Senhor
Deputado Luiz Henrique Silveira
DD. Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados

Senhor Primeiro Secretário,
Em atenção ao solicitado por V. Ex' através do Ofício

n' 160, de 31-5-89, dessa Primeira Secretaria da Câmara
dos Deputados, no sentido de obter informações sobre
empréstimos e financiamentos à Cooperativa Central
da Paraíba, objeto do Requerimento de Informação
n' 194, de 1989, de autoria do Deputado federal Evaldo
Gonçalves, comunico-lhe que o assunto mereceu a devi
da providência por parte deste Ministério.

Já devidamente informado pelo Banco Nacional de
Crédito Cooperativo - BNCC, através do Ofício n'
Gapre 89/098, de 15-6-89, e, também, pela Secretaria
Nacional de Cooperativismo - SENACOOP, através
do Telex Senaeoop - Gabinete n" 149/89, órgãos liga
dos ao Ministério da Agricultura, tenho a honra de
encaminhar a V. Ex' os anexos expedientes, nos quais
constam todos os dados solicitados, encarecendo-lhe
a especial fineza de dar ao documento o seu cu~so nor
mal e necessário, a fim de que chegue às mãos do parla
mentar interessado.

Setembro de 1989

Agradecendo-lhe pelas providências que adotar,
aproveito o. ensejo para renovar a V. Ex' meus protestos
de elevada estima e consideração. - Iris Rezende Ma
chado, Ministil:> da Agricultura.
Telex/Senacoop/Gabinete/n' 149/89

BSB,8-6-89
"Sr .Adalberto Romar - Subchefe de Gabinete pl

Assuntos Parlamentares GMIMA
Em atenção Ofício n' 113/89 dessa Subchefia, infoffilO

V. S' que esta Secretaria não concedeu nenhum emprés
timo ou financiamento à Cooperativa Central da Paraí
ba. SDS Renato Pimentel. - Chefe de Gabinete da
Senacoop.

Gapre - 891098
Brasília-DF, ]5 de junho de 1989

A Sua Senhoria o Senhor
Doutor José Gonzaga de Souza
DD. Subchefe de Gabinete para Assuntos Parlamen
tares
Ministério da Agricultura
Nesta

Prezado Senhor,
Referimo-nos ao Ofício n' 114/89, de 7 do fluente,

que trata de assunto pertinente ao Rcquerimento de
Informação n' 194, de 1989, de autoria do Deputado
Evaldo Gonçalves, acerca da Cooperativa Central da
Paraíba.

2 - A propósito, apensamos demonstrativo que con
templa as indagações feitas pelo parlamentar prefalado.

3 - Como se observa, a Cooperativa em as~unto teve
sua performance abalada a partir de 1985, com opera
ções de consolidação de dívidas que resultaram em ven
da de uma usina de beneficiamento de algodão, locali
zada em Sousa-PB, para liquidação do débito e, em
1987, quando prorrogou por várias vezes o vencimento
dos ECs 87/042 e 43, culminando com o desvio de garan
tias e, finalmente, com as operações inscritas em "Cré
ditos em Liquidação".

4 - Com relação às operações citadas, referentes a
1987, temos ainda os seguintes informes:

4.1 - EC-871ü42 - Em 16-9-88, entregamos ao advo
gado do Banco todas as peças para as providências judi
ciais cabíveis contra a cliente e seus avalistas (Marcos
Lemos Baracuhy, Edmarcos Brandão de Lucena e Nel
son Almeida) e o Fiel Depositário, Sr. Nelson Almeida,
responsável pela guarda do penhor;

4.2 - As providências judiciais adotadas foram:
4.2.1-Ação de depósito contra o Sr. NelsonAlmei

da (Fiel Depositário):
4.2.2 - Penhora de Bens Imóveis - Usina São Ma

mede-PB:
4.2.3 - Penl10ra e venda, através da Bolsa de Merca

dorias da Paraíba, de 167.342 kg de algodão em pluma,
com valor apurado de NCz$ 188.996,41;

4.2.4 - Depósito em Caderneta de Poupança BNCC,
de NCz$ 188.996,41, à disposição do Juizo de Direito
da Comarca de Pianeó-PB, hoje (posição 1'-6-89) tota
lizando a importância de NCz$ 333.538.81;

4.3 - EC-871043 -Operação liquidada com produto
de desconto de DMs, em 3-3-88, desconto inscrito em
"Créditos em Liquidação" desde 8-7-88, também entre
gue ao advogado do Banco .para execução do débito,
com penhora de 133.000 kg de algodão em pluma, tipo
36/38.,

Limitados ao assunto, valemo-nos do ensejo para re
gistrar nossos protestos de estima e consideração. 
Amilcar Leonello ZiIler, Chefe do Gabinete da Presi
dência.
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Setembro de 1989

o SR. FIRMO DE CASTRO (PMDB - CE. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente. Srs. Deputa
dos, o Ministério do Interior vem de propor à Presi
dência da República a transferência para o Finar dos
resultados obtidos pelo BNB com a aplicação dos recur
sos desse Fundo no mercado financeiro. Em outras pala
vras, deseja o Ministério que seja creditado à conta
do Finar o produto da correção monetária dos seus
recursos correspondentes ao período decorrida entre
a recebimento destes pelo Banco c a sua efetiva libera
ção para as empresas beneficiárias.

Embora anunciada como importante e indispensável
para o fortalecimento do Fundo, a medida deve ser
encarada com rescrvas, especialmente quanto à sua
oportunidade e eficácia. Par isso, defendemos o seu
reexame pelo Gabinete Civil da Presidência da Repú
blica, órgão ao qual compete, na forma do despacho
presidencial, providenciar a sua formalização.

Do ponto de vista legal, a medida é surpreenden
temente discriminatória. Com efeito, restringe-se exclu
sivamente ao Finar, não abrangendo o Finan e os de·
mais incentivos fiscais do Imposto de Renda, como se
eles não fossem associados, não decorressem de uma
mesma origem e não estivessem submetidos a uma reali
dade idêntica: a corrosão inflacionária dos recursos.
Em senda a legislação, nesse caso, comum a todos os
incentivos, estranha-se a discriminaçáo do Finar, princi
palmente quando não somente este Fundo, mas todo
a sistema está sujeita a igual argumentação e à proteção
do Governa.

Lembre-se, par outro lado, que a Subcomissão da
Interior da Câmara dos Deputados e os organismos
de desenvolvimento regional (Sudene, Sudam, Sudesul,
BNB, Basa, Suframa etc.), a maioria ligada' ao Minter,
vem realizando seminários regionais voltados, em parte,
para a discussão dessa questão e a conseqüente elabo
ração de projeta de lei visando ao aperfeiçoamento
do sistema de incentivos fiscais como um todo. Daí
a intempestividade.

Sob o prisma financeiro, a sugestão tem efeitos limita
dos, além de criar um sério problema na que tange
ao engajamento do BNB na administraçãp do Finar.
Na verdadc, o acréscimo de receita previsto para o
Fundo será da ordem de NCz$ 90 milhões ou de 15%,
equivalente à aplicação dos recursos disponíveis na mer
cado financeiro durante 15 dias (prazo médio de perma
nência no Banco), e não 45, como se chega a insinuar.
Isto considerando-se um ritmo inflacionário que produ
za uma remuneração efetiva média de 1% ao dia, apro
ximadamente. Como se vê, não será essa receita adicio
nai que contribuirá para solucionar o problema do défi
cit orçamentário do Finor, que ultrapassa várias vezes
o valor do seu orçamento para 1989 (NCz$ 617 milhões).

Se a repercussão sobre a dotação global do Fundo
é diminuta, o mesmo, entretanto, não se pode dizer
quanto aos efeitos da medida sobre a receita com que
o BNB conta para participar da sua administração. A
taxa (1,5%) que tanto recebe o Banco - correspOn
dente a cerca de NCz$ 9 milhões, neste ano - cobre
apenas uma parcela reduzida (estimada em 25%) de
suas despesas com o Fundo, incluindo o processamento
eletrônico e manual das liberações, análise contábil e
administrativa das empresas beneficiárias, administra
ção da carteira de ações e realização de leilões, sem
falar em outros custos, como os de publicidade. Basta
mencionar, a propósito, que a Sudene faz jus a uma
taxa de 3,5% sobre os recursos do Fundo, mesmo tendo
os seus gastos administrativos ordinários financiados
por verbas orçamentárias. As,im, a transferência para
O Fundo dos resultados da aplicação financeira feita
pelo BNB terá, inevitavelmente, de ser acompanhada
de definição de fonte alternativa de financiamento das
despesas daquela entidade como co-administradora do
citado instrumento. A Exposição de Motivos do Minter
(EM n' 61, de 20-9-89), inexplicavelmente, silencia a
esse respeito e, na hipótese de implementação da me
dida ali suscitada, ter-se-á criado um grave impasse na
gestão do Finar.

Os limitados efeitos da solução encaminhada também
podem ser demonstrados quando comparados com a
corrosão inflacionária dos incentivas fiscais regionais
decorrentes da sua retenção pelo Tesouro Nacional,
que, apesar da sua intransparência, não deve ser inferior
a 120 dias, em média. Ora, com uma inflação mensal
,acima de 30%, o Finar deixa de receber, no final de
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cada exercício, o equivalente a mais de 150% do valor
do seu orçamento nominal, sempre que a União retiver
os seus recursos, como hoje, por prazo 90 dias superior
ao administrativamente necessário (calculado em 30
dias). Para se teridéia do que isto representa, a correção
dessa defasagem asseguraria um aporte adicional de
NCz$ 900 milhões para a Finar, no corrente ano.

A "betenização", portanto, das transferências da
União para o Fundo, esta sim é que seria uma iniciativa
de grande alcance. Em economia indexada como a bra
sileira, não tem sentido manter-se o sistema de incen·
tivos fiscais do Imposto de Renda funcionando à base
de preços correntes. Aliás, quando do exame pelo Con
gresso Nacional da Medida Provisória n' 68, foi apro
vada emenda de autoria do Deputado José Luiz Maia
(PDS - PI), por nós também patrocinada, instituindo
a correção monetária dos incentivos fiscais após a sua
efetivl! arrecadação pela União. Lamentavelmente, o
Presidente da República vetou a emenda, sem maiores
justificativas.

Avaliada sob a ótica empresarial, a solução minis
terial também não trani grande alteração no atual ritmo
de instalação dos projetos, uma vez que os saldos de
recomendação e as próprias liberações continuarão a
ter seus valores congelados ou não corrigidos, ou seja.
os referidos ganhos de 15% serão creditados ao Finar
e somente reverterão em favor das empresas por ocasião
de desembolsos futuros. Também aqui é que a "beteni
zação" do Finar seria a medida correta, pois permitir;a
tanto a atualização monetária dos saldos de recomen
dação como das liberações de recursos. Se a Sudcne,
por hipótese, opera com um intervalo médio de 120
dias entre as recomendações e os desembolsos dos re
cursos, as empresas beneficiárias estariio perdendo em
1989, pela não "bctenização" do sistema Finar, algo
também em torno de NCz$ 900 milhões, uma vcz e
meia o orçamento em execução.

Levando em consideração, em síntese, que a inicia
tiva do Ministério do Interior é claramente discrimi
natória nOS seus objetivos e pífia quanto aos seus resul
tados, há de se perguntar a quem interessa. Caso a
intenção, repetimos, seja prover o Finar dos recursos
de que verdadeiramente necessita e garantir às empre
sas beneficiárias a concretização, em termos reais, dos
aportes financeiros aprovados, certamente que o cami
nho não é este. A proposta ministerial veio contribuir
apenas para suscitar a discórdia entre os principais admi
nistradores do sistema - Sudene e BNB - e, se vier
a ser implantada, provocará a instabilidade deste. Tudo
isto no momento em que mais se impõe a mobilização
dos organismos regionais na luta comum e solidária
em favor da modernização da administração pública
regional e do fortalecimento dos atuais instrumentos
de desenvolvimento regional, entre os quais destaca-se
o sistema regional de incentivos fiscais e, em particular,
o Finor, cuja verdadeira "betenização" é que é recla
mada.

Vale, portanto, novamente indagar: A quem inte
ressa a ExposiçãO de Motivos n' 61?

Sr. Presidente, Srs. Deputados, encontram-se neste
plenário centenas de meninos e meninas de rua. A me
lhor forma de homenageá-los é votarmos urgentemente
o Estatuto do Menor e do Adolescente.

Hoje foi um dia histórico, e peço-lhe, Sr. Presidente,
que registre nos Anais a íntégra da canção "Menores
abandonados", que os meninos cantaram nesta Casa
e cuja cópia recebi de um deles. Eis a canção:

"MENORES ABANDONADOS

Dizem que este País é feliz porque o povo ainda
canta nas ruas

Dizem que nossa Nação não vai mal porque o
povo ainda faz carnaval.

Eu queria somente lembrar que milhões de crian
ças sem lar não partilham da mesma visão.

- Há tristeza no scu coração. Menores aban-
donados:

alguém os abandonou!
Pequenos e mal amados,
nossa gente não os adotou (2 vezes)
Pelas esquinas e praças estão desleixados e até

maltrapilhos,
frutos espúrios da nossa Nação são :rebentos, po

rém, não são filhos ...

Sexta-feira 29 10793

Eu queria somente lembrar
que milhões de crianças sem lar
compartilham do mesmo sofrer.
- Já não sabem a quem recorrer...
ViveIl) à margem da Nossa nação, assaltando

e ferindo quem passa,
tentam gritar, do seu jeito infeliz, que o País

os deixou na desgraça.
E eu queria somente lembrar
que milhões de crianças sem lar
são os frutos do mal que floriu
num país que jamais repartiu... "

O SR. PAULO ZARZUR (PMDB - SP. Pronuncia
o seguinte discurso.)-Sr. Presidente. Srs. Deputados,

"Tuas sementes viverão no meu corpo,
E os brotos de teus amanhãs florescerão no
meu coração,
E teu perfume será meu hálito,
E, juntos, regozijar-nas-emas em todas as
estações."

Assim, a sensibilidade maior do poeta libanês Gibran
Khalil Gibran fala-nos do que é ser libanês.

A guerra fratricida no Líbano continua, e, como todas
as guerras, ainda não foi compreendida.

Trata-se uma guerra religiosa ou política? Local ou
internacional? E por que nasceu? Porventura por ser
o Líbano um cadinho de religiões? Por estar localizado
entre Israel e os bilhões de petróleo árabe? Ou pela
cobiça de alguns, por ser o Líbano a porta entre o
Oriente e o Ocidente?

Palco dessa guerra interminável, o Líbano. nação de
dicada aos ideais da paz, é massacrado em nome de
todas as cobiças e invejas do homem, até 'mesmo 
absurdo dos absurdos - em nome de Deus.

Esquccem-se os senhores da guerra de que, apesar
de seus desejos e de suas iras infundadas contra o Líbano
e seu povo, essa pequena grandc nação permanccerá.
Esquecem-se eles de que a história do Llbano começa
com a dos homens e tem uma continuidade que desafia
os séculos.

Essa terra foi invadida por todos os grandes impérios.
Mas esses passaram, e o Líbano permanece, testemunha
indestrutível da fragilidade das glórias cfêmeras, her
dando o que sobrevive das eiviliza}ões, onde sc espelha
a inexOrável passagem das épocas.

Desta tribuna, apelo no sentido de que somemos nos
sas vozes e emitamos um vibrante grito de basta. Que
todas as naçãos e interesses quc massacram o glorioso
povo libanês deixem o Líbano, de lá retirando suas
tropas, por entender que o país pertence aos libaneses.
Basta de matanças, saques, roubos, aviltamento do po
vo. Chega de luto, destruição e humilhação. Onde está
a razão dos mandatários das grandes potências, que
nada fazem para impedir esse genocídio?

Srs. Membros desta Casa, é necessário que a nossa
repulsa, indignação e protesto contra a invasão, pelas
tropas sírias, do território libanês seja ouvida pelo Mi
nistério das Relações Exteriores, para que o Brasil torne
conhecida em todo o mundo sua posição de irrestrita
solidariedade ao Líbano e ao seu povo.

A SRA. ANNA MARIA RATTES (PSDB - RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso.) Sr. Ptresidente, SI:" e SI"
Deputados, em março de 1983, no Rio de Janeiro, um
encontro de mulheres de todo o País definiu esta data
como um dia de luta pela descriminalização do aborto.
E desde então manifestações tém ocorrido em todoo
Brasil, marcando este dia como símbolo da luta das
mulheres pelo direito de opç"o de ter ou não ter filhos.
A descriminalização da aborto é apenas um direito de
opção que se oferece às mulheres, segundo as suas con
vicções religiosas ou filosóficas. À arbitrariedade de
uma lei que não proíbe a todos, o direito de exercer
a opção pcla maternidade, queremos opor o exercício
democrático do direito de escolha. Na realidade, as
mulheres têm pago um alto preço por este direito de
escolha - ter ou não filhos - ao longo de nossa história.
Não podemos falar de aborto de "fora", com números
e fnos argumentos, porque esta matéria passa primeiro
pclo nosso ventre, onde se localiza o centro da contra
dição VIDA x MORTE.

Por fomação moral ética e religiosa jamais me sub
meti a um aborto. E por isto, respeito profundamente
as mulheres que decidem interromper a gravidez _
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decisão esta quase sempre acompanhada de inúmeros
conflitos íntimos - e as mulheres que decidem dar
prosseguimento a uma gravidez não desejada ou plane
jada, mesmo sabendo em que condições adversas porão
um filho no mundo: às vezes para velo morrer de fome;
às vezes para passar extremas necessidades.

O drama é enorme. Ê maior ainda quando enfren
tamos uma legislação que não nos permitc decidir livre
mente.

A decisão de interromper a gestação não é fácil,
porque envolve o conflito de querer ou não dar a vida
a um outro ser. E essa outra vida que virá não é algo
abstrato. Os nossos filhos terão a vida que vivemos,
seja ela em boas ou péssimas condições. Acreditamos
que a qualidade de vida que vamos oferecer a nossos
filhos é tão importante quanto a vida, em si mesma.
E é por isso que as mulheres, apesar de todas as sanções,
interrompem a garvidez quando estas razões são impe
riosas. O aborto é, assim, um fenômeno de massa, co
nhecido de todos os povos em todos os tempos.

No Brasil o aborto é permitido em duas situações:
para salvar a vida da mãe (aborto terapêutico) e quando
a gravidez resulta de estupro (aborto sentimental). Na
prática, tem sido dificílimo às mulheres praticarem o
aborto legal. No caso de estupro, a legislação exige
que a mulher prove juridicamente a violência. E todos
os casos em que há recurso à Justiça, ou são negados
por insuficiência de provas ou a tramitação do processo
demora tanto que a criança nasce. Nas demais circuns
tâncias o abortamento voluntário é qualificado como
um crime contra a vida e são punidos tanto o aborteiro
quanto a paciente, com penas que variam de 1 a 3
anos de reclusão.

Mas esta é uma leI morta. Estima-se que no Brasil
se praticam anualmente 2 a 2,5 milhões de abortos
clandestinos, segundo pesquisas da Professora Hildete
Pereira de Melo, da Universidade Federal Fluminense,
com dados da Previdência Social para 1979 e 1980. Para
os países latino-americanos se eleva para 3.4 milhões
de abortos ilegais, mas s6 em um país - Cuba - uma
mulher pode socilitar que seja provocado aborto até
a 12' semanas de gestação.

A clandestinidade dificulta saber qual a real dimensão
desta questão, pois as estimativas são feitas com base
nos números de mulheres que chegam aos hospitais
para tratamento de complicações resultantes de um
aborto. As sanções morais e a ameaça de prisão silen
ciam as mulheres e os médicos quanto à real extens.ão
do problema. Pelos resultados da pesquisa citada, 18
em cãda 1000 mulheres em idade fértil entre 15 e 44
anos sofreram seqüelas de abortos no Brasil. E uma
em cada 4 mulheres submetidas ao aborto clandestino
foi internada com complicações que podem levar à per
da completa da fertilidade ou até mesmo à morte.

Nos Estado Unidos, onde o aborto é legal e os méto
dos contraceptivos são amplamente empregados, foram
praticados cerca de 1,4 milhão de abortos em 1978,
cerca de 28 abortos por cada 1000 mulheres em idade
fértil em 1980, são 70 para cada. No Brasil, 100 mulheres
em idade fértil, o que representa mais do que o dobro
onde dos abortos praticados nos Estados Unidos. Isto
significa que onde o aborto é legal é mais fácil difundir
os métodos contraceptivos, pois as próprias clÚlicas mé
dicas podem, na ato ·do aborto, já informar melhor
as mulheres sobre os métodos contraceptivos.

O aborto provocado é uma prática comum às mulhe
res de todas as classes sociais no Brasil. Nas grandes
cidades proliferam clínicas equipadas c espcializadas,
que atendem às mulheres ricas. Mas a clandestinidade
do aborto transforma este ato curúrgico num grave pro
blema de saúde pública, pois no desespero de ter que
enfrentar uma gravidez indesejada, a grande maioria
das mulheres se submetem aos métodos mais primários
e a todos os recursos disponíveis para interrompê-la,
inclusive instrumentos contaminados: da agulha de tricô
e talos de mamona a sondas infectadas. Bebem chás
de ervas meqicinais etc. E são as mulheres mais pobres
aquelas que mais sofrem por não poderem pagar a inter
venção nas clínicas buscando soluções caseiras e perigo
sas para sua saúde.

A legislação restritiva serve apenas para viabilizar
e estimular a indústria clandestina do aborto, que gera
anualmente, em média, renda de cerca de 50 milhões
de dólares.
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O aborto não deve ser entendido como um método
de controle de natalidade. A utilização do aborto proca
do é tanto maior quanto menor for o acesso das mulhe
.res e homens à educação sexual. Daí, talvez, o grande
número de abortos clandestinos no Brasil e na América
Latina, pois sáo as mulheres mais carentes que têm
menos informações sobre a contracepção; que ocupam,
com seqüelas gravíssimas, os leitos ginecológicos da re
de hospitalar brasileira. Isto para não lembrar as mortes
desnecessárias.

Basta de hipocrisia!
Por que o aborto é crime?
Você conhece alguém que chamou a polícia para de

nunciar uma mulher que praticou aborto? Mas se você
vê alguém matando uma pessoa, na hora chama a polí
cia. Embora os dois atos sejam crimes pelo Código
Penal brasileiro, só a segundà alternativa é reconhecida
como crime pela sociedade.

Por que não acabar com farsa?
A permissão da prática de aborto não significa que

crenças religiosas e filosóficas serão mudadas; o aborto
é uma questão de fórum íntimo, e s6 aql1elas mulheres
que se sentem livres de impedimentos éticos e religiosos
decidem pela interrupção da gravidez. O Estado, no
Brasil, é, há 100 anos, separado da Igreja. E em nome
da democracia, estas questões devem ser separadas.

Então, é hora de mudar o C6digo Penal, retirando
o aborto dos crimes contra a vida, e assumindo a sua
descriminalização. Isto não obrigará ninguém a mudar
suas convicções religiosas ou morais. Mas certa~ente
evitará muitas mortes.

Poderemos graduar o crime de interromper a gravidez
como maior do que dar à luz a um filho já condená1:lo
a morrer de fome?

Legislar nem sempre é fácil. A responsabilidade nos
foi delegada. Cabe à nós, em consciência, decidir como
agir.

o SR. GANDI JAMIL - (PFL - MS. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e SI" Depu
tados o mês de setembro é pródigo em datas comemo
rativas para os Municípios do Estado do Mato Grosso
do Sul, que tenho a honra de representar nesta Câmara.

Gostaria, pai. Sr. Presidente, de aqui registar lUeus
sinceros votos de prosperidade às cidades de Corumbá
- 21-9- - Rio Brilhante - 26-9 - Amanbai, Apare
cida do Taboado - 28-9 - e Camapuã - 30-9.

, Sinto-me no dever Sr" e Sr" Deputados, de aqui ex-
· ternar meu profundo orgulho de fazer valer, neste Con
gresso Nacional, a voz e os interesses da gente daquelas

·municipalidades, hoje em franco desenvolvimeuto, ele-
· vado o nome dc Mato Grosso do Sul.

Desejo cumprimentar. de maneira especial, os Prefei
tos Fadah Scaff, de Corumbá, Donato Lopes da Silva,
de Rio Brilhante, Anílson de Souza. de Amabaí. Antô
nio Vicente da Rosa de Camapuã, pelas suas sugestões
à frente do Executivo dessas cidades.

Era o que' tinha a dizer.
Gandi Jamil

o SR. PRESIDENTE (Carlos Cotta) - Passa-se ao

V Grande Expediente

Tem a palavra o Sr. Nelson Aguiar.

o SR. NELSON AGUlAR (PDT - ES. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente. Sr" c Srs. Depu
tados. com muita honra recebemos hoje. nesta Casa,
algumas centenas de cidadãos~crianças.e cidadãos-ado
lescentes, que participam, desde anteontem, do II En
contro Nacional de Meninos e Meninas de Rua. Eles
vieram a Brasília, procedente de todos os Estados brasi
leiros. Não vieram para promover baderna ou pressio
nar o Congresso, como levianamente afirmou o Dr.
Juiz de Menores da Capital baiana, em portaria arbitrá
ria, que impediu que os meninos de Salvador saíssem
daquela amada e encantadora cidade. Vieram e aqui
estão na qualidade de sujeitos de um noVO Direito Cons
titucional, aprovado no plenário-constituinte por 435
votos contra 8 apenas. Vieram e aqui estão não na
condição de menores - espressão estigmatizadora pela
Constituição - mas, sim, enquanto crianças e adoles
centes, destinatários dos novos deveres constitucionais
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impostos a todos os cidadãos adultos. E aqui estão para
reinvidicar, junto a nós. seus cidadãos-legisladores. a
regulamentação, ainda neste ano, dos direitos de todas
as crianças e de jovens deste País - quase metade
da nossa população - assegurados entre outros precei
tos'pelo art. 227 da Carta Magna, únitos direitos para
cuja garantia os Constituintes atribuiram a condição
de Absoluta Prioridade.

Vieram e aqui estão. Sr. Presidente. nobres colegas,
para trazer o clamor de milhões de enjeitados dessa
madrastra-de-pedra que, infelizmente, para eles. tem
sido nossa Pátria, e para trocar experiências sobre os
problemas e adversidades com que se defrontam na
dia-a-dia de sua luta pela sobrevivência, principalmente
em nossas grandes cidades, tão cheias de perigos e incer
tezas para os fracos.

São eles, como todos os seus irmãos anônimos, heróis
de muitas histórias de vida, em grande número mante
nedores das próprias famílias, privados das alegrias e
dos prazeres da infância para. precocemente. ingres
sarem no mundo do trabalho informal. sub-remune
rados, sem qualquer proteção legal. São parte dessa
multidão de pequenos cidadãos que, nas ruas e praças
de nossas cidades, nOS oferecem um espelho, tão verí
dico quanto vergonhoso, da falência das políticas sociais
básicas desta Nação.

Vieram e aqui estão, unidos, porque descobriram,
nas lutas e na adversidade, que quando falavam sozi·
nhos não eram ouvidos. O clamas de um só é apcnas
um ruído, resolveram, então, unir-se, para levantar aos

, céus do Brasil o clamor de milbões ~e vozes, por .iustiça.
Sim, Sr. Presidente, nobres colegas, eles descobriram
que nenhuma corrente é mais forte do que o seu elo
mais fraco. E eis se estão juntando, como o elo mais
fraco do nOsso tecido social, para formar a grande cor
rente de opinião para o resgate da cidadania, esse verda
deiro movimento não-abolicionista, que começa a em
polgar a Nação, para livrá-la de uma vez por todas
das conseqüências de um transição incompleta da escra
vidão para a Liberdade.

A próposito, Sr. Presidente, nobres colegas, recordo
aqui a profe,cia do grande Joaquim Nabuco, que. logo
após a Lei Aurea, afirmou ser necessária a criação das
condições ecnômicas e sociais da cidadania plena para
os escravos libertados, sob pena de vir a estabelecer-se,

.para eles e seus descendentes, uma escravidão talvez
ainda pior- a escravidão da miséria! Pois é exatamente
a miséria e a pobreza, provocanctas por um modelo
de sociedade caracterizado pela injustiça social, que
lança uma parte considerável da nossa infância e da
nossa juventude nas ruas e praças deste País. Famintos.
traídos por nossa omissão, maltrapilhos, em geral enfer
mos e degradados fisicamente, esses milhões de cida
dãos, aos quais s6 oferecemos como alternativas o subs
trabalho, a mendicância ou à dclinqüênqia, não têm
onde proteger-se do olhar armado de uma parte incon
ciente da cidadania que, sem compreender as raízes
sacias desse problema, e sentindo-se incomodada com
sua presença nas ruas, os escorraça, os estigamtiza como
"pivetes". "trombadinhas", "ladrões". agredindo a to
dos, em função do comportamento desorientado de
poucos, com requintes às vezes de pervesidade e de
violência, que chega até ao extermínio e simples, como
vem ocorrendo inclusive na Capital da República e espe
cilamente no Rio dc Janeiro e em São Paulo.

o Sr. José Genoíno - Gostaria de aparteá-lo, nobre
Deputado.

O SR. NELSON' AGUIAR - Ouço o aparte de V.
Ex'.

O Sr. José Genoíno - Em primeiro lugar, gostaria
de parabenizá-lo por esse compromisso, por essa ban
dcira, por essa luta travada por V. Ex' c outros Depu
tados da Casa. Trata-se de uma trajetória claramente
definida, no' sentido de trazer a debate nacional essa
ferida exposta da exploração e da opressão. Talve;>: essa
a ferida mais sensível, mais claramente exposta por um
sistema cruel, que pune o mais fraco e joga sobre as
suas costas a discriminação e a opressão da sociedade
e do Estado. O que presenciamos hoje nesta Casa.
na sessão da manhã e agora através do' discurso de
V. Ex'. - a importância do Estatuto da Criança e do
Adolescente - mostra-nos que a questão, além de ser
de natueza política, de dizer respeito à justiça social.
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envolve também a dignidade humana. Esta Casa deve
assumir a responsabilidade e o compromisso de aprovar
esse novo Estatuto, sob pena de fazer letra morta daqui
lo que foi uma conquista importante da Constituinte.
V. Ex' e outros Deputados, inclusive membros de minha
bancada. desempenharam papel importante na ocasião
em que se elaborou a questão dos direitos da criançe
e do adolescente. Lembro-me. inclusive. de dois mo
mentos importantes. O primeiro. quando V. Ex' insistia
para que. no preâmbulo da Constituição fizéssemos re
ferência aos direitos da oriança. O scgundo momento
foi quando conheci V. Ex'. Impressionou-me muito um
diálogo que tivemos na ocasião. V. Ex' ainda não exer
cia o mandato parlamentar. Discutimos sobre os proble
mas do menor abandonado e a Funabem. Impressio
nou-me a maneira como apresentava o drama. a reali
dade dura e cruel do menor abandonado, a dedicação
e a emoção com que falava sobre o assunto. Por isso,
compreendo a autenticidade com que v. Ex' toca na
questão. Quero juntar-me a V. Ex' nesse esforço. que
deve ser de todos os membros desta Casa. (Palmas.)

o SR. NELSON AGUIAR - Acolho com muita hon
ra o aparte de V. Ex' Prossigo, Sr. Presidente. Depois
de lhes negar o pão, o teto, a saúde, a escola, a digni
dade, depois de lhes furtar a infância e comprometer
a juvcntude, essa omissão da nossa sociedade e do poder
público determina ainqa que lhes se.ia negado até o
último refúgio das ruas, pois, ali, são encurralados entre
a violência e a degradação externa, que a muitos tem
conduzido às jaulas das delegacias, às prisões para crian
ças e jovens. à loucura, à prostituição, à penitenciária,
ao crime e à morte precoce.

Assim, vieram e aqui estão, para denunciar os perigos
a que estão expostos; para dizer-nos que os seus novos
direitos constitucionais ainda não estão sendo garan
tidos; que a Constituição para eles ainda não converteu
em realidade quotidiana e viva, a proteção e a garantia
de absoluta prioridade. Sr. Presidente, nobres colegas,
para todas as nossas crianças e jovens, vida é prioridade
diária; vida é alimentação. saúde, escola, lazer, respei
to, liberdade, dignidade, convivência familiar e comuni
tária e proteçâo contra toda forma de negligência. discri
minação, exploração, violência, crueldade e opressão,
isso tudo são prioridades diárias, que a lei deve assegu
rar, não apenas por generosidade ou caridade cristã,
mas por um compromisso imperioso com o futuro desta
Nação, já quc não se constrói uma sociedade livre,
justa e democrática, com a destruição do seu maior
patrimônio, a infância e aa juventude.

Sr. Presidente. Sr" e Srs. Deputados, nesta Casa.
há exatamente 14 anos, houve a CPI do Menor, que
constatou e quantificou a trágica realidade de sofri
mento. abandono e denegação de direitos da maioria
das nossas crianças e dos jovens de então.

As conclusões dessa Comissão apontavam para a ne
cessidade de mudanças estruturais profundas no sistema
de atendimento, o que demandava uma ampla reformu
lação legal, se a Nação quisesse enfrentar adequada
mente esse que era já considerado o maior dos desafios
ao seu desenvolvimento. Infelizmente, ignorando isso,
em lugar de uma lei corajosamcnte rcnovadora. das
entranhas da ditadura em que vivíamos saiu apenas
a reforma cosmética de um velho Código, o Código
Melo Matos, de 1927. que, como o demonstra a reali
dade ainda muito mais dramática de hoje, em lugar
de ajudar a solucionar agravou considcravelmente o
problema, na medida em que muniu a autoridade judi
ciária de poderes absolutos, incomensuráveis e discri
cionários.

No momento em que esta Casa. se prepara para apre
ciar o Projeto de Lei n' 1.506/89, o Estatuto da Criança
e do Adolescente. que quinze anos depois vem proceder

·à renovação legislativa nesse terreno baldio jurídico,
já agora por imposição constitucional, é oportuno lem
bra as circunstâncias em que O Congresso aprovou a
Lei n' 6.676179, que criou O Código ~e Menores. já
socialmente obsoleto há mais de dez anos. A história
dessa Ici de exceção precisa ser contada. para que nin
guém se deixe enganar pelos argumentos falaciosos de
alguns dos seus autores, que insistem ainda em prescr
vá-Ia, mesmo dcpois da recomposição do estado de di
reito em nossa Pátria e da criação do novo direito da
criança e do adolescente. Eis em resumo essa história,
contada por um dos seus autores, O então Juiz de Meno-
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res do Rio de Janeiro, Dr. Alyrio Cavalieri, e transcrita
nos Anais do I Encontro de Juízes e Curadores de Me
nores do Paraná, em conferência pronunciada no ano
de 1987:

"Em 1979 csse Código. Vejo nele algo de muito
positivo. Tendo nascido de projeto do Senador Nel
son Carneiro, que desengavetou no Senado um
projeto muito antigo, de n' 105, 'e o apresentou
como seu."

Abro um parênteses na transcrição para desagravai
o nobre Senador Nelson Carneiro, pois a referência
do magistrado revela apenas preconceito contra um Po
der e desconhccimento da rotina legislativa.

Continuou a citação:

"Mas era tão ruim e inaproveitável, que foi enco
mendada a um grupo de juristas paulistas a redação
de um substitutivo".

Tenho de abrir novo parênteses, Sr" e Srs. Deputa
dos, para novo desagravo ao ilustre Presidente do Sena
do, cujo projeto de Código, embora desagradasse a
alguns Juízes de Menores. consagrava direitos e prefigu
rava o paradigma doutrinário adotado pela Assembléia
Nacional Constituinte, no ano passado. Ruim e inapro
veitável, para a dimensão do problema .iá mapeado pela
CPI do Menor de 1975, era o velho Código Melo Matos,
.feito para uma sociedade predominantemente rural e
agrícola, como era o Brasil do começo do século"...

Continuo a citação:

"Depois, a Associação Brasileira de Juízes e Cu
rqdores de Menores. estando o projeto de novo
no Senado, decidiu sugerir algumas emendas, re
sultando assim o atual Código de Menores".

Interrompo de novo para chamar a atenção dos no
bres colegas para estas palavras. reveladoras de um
passado ainda muito próximo e de uma atitude arrogan
temente paternalista e intervencionista de membros de
outro Poder, com relação ao Congresso:

"Não gosto dos argumentos de autoridade, mas
foi ele realmente redigido por juízes, curadores
e técnicos. E também o gênio brasileiro permitiu
que o Congrcsso não colocassc uma vírgula quc
fosse no trabalho dcsses espccialistas. "

Vejam bem. nobres colegas: O que o chamado "mes
tre do menorismo" não conta é por que o Congresso
não colocou "uma vírgula scqucr" ncssa lei de exceção,
já naquele tempo arcáica. Ele se esqueceu de dizer
à platéia de 1987, no Paraná, que o "gênio brasileiro"
era o domínio do Poder Executivo sobre o Legislativo,
era o arbítrio, eram os Atos Institucionais. Eis a usurpa
ção legislativa praticada à luz do dia, narrada pelo Rela
tor do projeto na Comissão de Justiça da Câmara. De
putado Claudino Sales, em 1979:

"A Comissão (dos juízes de menores de São Pau
lo, Rio, Brasília e Duque de Caixas) elaborou um
substitutivo e o fez presente ao Exm' Sr. Dr. Luiz
Gouzaga do Nascimento e Silva. então Ministro
de Estado da Previdência e Assistência Social. Sua
Excelência, em junho de 1976, encaminhou-o ao
Exm' Sr. Golbery do Couto e Silva, Chefe do Gabi
ncte Civil da Presidência da República, que, de
sua vez, submeteu-o à apreciação do Sr. Ministro
Armando Ribeiro Falcão, da Justiça" .

Aí está, Sr. Presidente e nobres colegas, o motivo
pelo qual o Congresso aprovou "sem uma vírgula se
quer" um substitutivo gerado fora de seus muros. escrito
por juízes que deviam aplicar a lei, sem audiência algu:
ma dos destinatários e da sociedade por suas entidades
representativas, e entregue, não diretamentc como su
gestão ao Parlamento, o que seria compreensível, mas
ao cerne do Regime discricionário da ditadura para
daí ser passado a um Congresso mutilado em suas prer
rogativas e submetido ao rígido controle do superpo
deroso e hipertrofiado Poder Executivo.

Foi essa a razão por que o Código de Cavalieri foi
aprovado no Congresso sem que se tenha colocado uma
vírgula. O Código de Menores ainda em vigor coloca
nas mãos do Estado-Juiz os mesmos podcres discricio
nários que o AI-S colocava nas mãos dos ditadores.
Hoje, o Estado-Juiz, pode fazer o que bem entender
com as crianças: prendê-las, confiná-los ou d,í-Ias ã ado-
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ção. Os processos de adoção por estrangciros iniciam-se
e concluem-se num prazo de quinze dias. Milhares de
crianças brasileiras vão para a Europa acompanhadas
de procuradores, sem que os pais adotivos precisem
vir ao Brasil. Por quê? Porque o Código de Menores
coloca nas mãos dos doutores juízes poderes tão absolu
tos, que nem ele próprio regulamenta. O art. 5', por
exemplo, diz que os interesses do menor estão acima
de qualquer outro bcm ou direito juridicamente tutela
do. Portanto, cabe somente ao juiz, decidir sobre isso.
É a sua vontade que determina de que tipo de assistência
a criança necessita. Por isso, disse na sessão da manhã,
e repito agora, que de acordo com o Código de Menores
quem tem direito é o juiz. E tanto é verdade que em
todo o código só há a palavra "direito" em apenas
duas linhas. quando se rcferc ao direito à assistência
religiosa.

A Constituição Federal, em seu art. 227, institui o
pnncípio dos direitos fundamentais da criança e do ado
lescente. Por isso a nós. Parlamentares. não resta outra
alternativa senão regulamentar o estatuto sugerido pe
las próprias crianças brasileiras, no qual cada um de
seus direitos se encontra especificado e conceituado,
para que. no momento em que o juiz julgar o caso
de uma criança, não o faça segundo sua vontade, mas
com base em uma regra escrita.

Ouço, com jJrazer, o Deputado Farabulini Júnior.

O Sr. Farabulini .Túrúor - Parabenizo V. Ex' Depu
tado Nelson Aguiar, ressaltando que devemos deixar
nas mãos dos magistrados o que lhes couber, mas entre
gar aos educadores a resolução dos problemas imanen
tes da criança e do jovem. É a vida que nos ensina
isso. Fui dcputado estadual em São Paulo. terra das
fábricas e das crianças abandonadas pelas ruas, quando
pude criar o Fundo de Assistência ao Menor, formado
com contribuições dos mais poderosos, dos latifundiá
rios, dos proprietários de grandes áreas urbanas, para
que as crianças pudessem dispor de um centro de lazer
para a prática de esportes, recebendo educação para
seu auto-aperfeiçoamento e deixassem as ruas. Acredi
távamos que as crianças não deviam encontrar o lazer
na Febem ou sob a tutel!! de juiz, mas sob a guarda
liberal de um educador. E isso que temos de fazer em
cada um dos distritos do País. (Palmas.)

O SR. NELSON AGUIAR - Muito obrigado a V.
Ex' pelo aparte.

Ouço o Deputado Antônio de Jesus.

O Sr. Antônio de Jesus - Deputado Nelson Aguiar,
estou acompanhando atentamentc o seu pronunciamcn
to, em 'C[ue aborda a violência de que as crianças são
vítimas. É bom que se diga - e de~emos ter coragem
para isso - que muitas crianças são torturadas pelos
mais diferentes motivos. Certa vez, vi uma mãe solteira,
pois o pai não assumira a responsabilidade pelo filho,
torturar sua criança, talvez porque não tivesse condições
para cuidar dela e, por isso, lançava sobre a mesmo
seus institos agressivos. É bom, nesta hora, atravês do
pronunciamento de V. Ex' adotaremos uma tônica de
fortalecimento à família, porque a criança precisa de
amor, compreensão e tolerância, principalmentc naque
las farm1ias cuja mãe supre a ausência do pai. Nobre
deputado, temos conhecimento de que muitas crianças
têm sido vítimas de torturas em casas de tolerância,
nos garimpos. Precisamos ter provas concretas para não
fazermos acusações falsas, mas é sabido que há casas
onde menores são seviciadas até mesmo por garimpei
ros. Diante desse fato o Congresso Nacional não pode
omitir-se. Precisamos investigar essas denúncias, para
que as casas onde as crianças são usadas como cobaias
sejam imediatamente fechadas e aplicadas as penas da
lei aos culpados. (Palmas nas galerias).

O SR. NELSON AGUIAR - Muito obrigado, Depu
tado Antônio de Jesus. V. Ex' tem toda à razão quando
se refere à família. O dever de zelar pelas crianças
é da família, mas quando esta falha, como tem aconte
cido para milhões, passa a ser da sociedade. O Estado
é o instrumento para que a sociedade possa alcançar
esses objetivos em favor da criança.

Gostaria que estivesse presente o Deputado Oswaldo
Lima Filho, para me ouvir dizer que não tenho a ilusão
de que os direitos da criança serão garantidos pura e
simplesmente porque os tenhamos. coloGado na .letra
da lei.
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Sabemos que a lei, por si só, não basta. O próprio
Ruy Barbosa, da t!;!Ira do nosso querido Deputado,
que nos vai apartear dentro em pouco, dizia que "toda
lei é boa, se houver nela a virtude que o legislador
não tyve. Mas, se O direito não está na lei, ele não
pode ser reclamado perante autoridade alguma. Do
mesmo modo que o direito dos trabalhadores está ínsito
na lei, precisamos inserir também os direitos das crian
ças e dos adolescentes.

Ouço, com prazer, primeiramente. o Deputado
Amaury Müller e, depois, o nobre colega baiano.

O Sr. Amaury Müller - V. Ex', nobre Deputado
Nelson Aguiar, que legitimou sua vida parlamentar na
luta permanente pelos direitos das crianças e dos adoles
centes, fere um problema sobre o qual a sociedade não
se tem debruçado e cuja solução depende, é.claro. de.
uma lei justa, sábia e factível, mas, sobretudo, da sua
execução. Não podemos mais aceitar que as nossas cida
des estejam povoadas ?e crianças e adolescentes sem
amanhã, sem futuro. E preciso agir, e agir jã. Nesta
breve intervenção. lembro a V. Ex' que, se é verdade
que a voz do povo é a voz de Deus, quando o povo
não fala, Deus fica mudo. Então, é preciso que o povo
fale, como falou nesta manhã, na histórica e memorável
sessão dos meninos e meninas da rua. É preciso que
o povo diga o que sente. É preciso que ele reivindique
os seus direitos, porque direitos não se mendigam, não
se acham na sargeta ou num lixo qualquer; direitos'
se exigem e até se arrancam, nobre Deputado Nelson
Aguiar. Oxalá ajamos já e agora, antes que seja ta!"de
demais. Parabéns a V. Ex'

O SR. NELSON AGUIAR - Muito obrigado, Depu
tado Amaury Müller. .

Concedo a palavra à nobre Deputada Abigail Feitosa.

A Sra. Abigail Feitosa - Nobre Deputado Nelson
Aguiar, congratulo-me com V. Ex' pelo pronunciamen
to e pela luta em favor da criança brasileira. f!. situação
do menor neste País demonstra como a socieélade brasi
leira esta doente. Se o menor' está abandonad:o é porque
o seu pai, a sua mãe, estão abandonados. Vivemos
num País em que há discriminação do trabalhador, do
desempregado. O filho do rico, daquele que tem dinhei
ro, não vai para a rua, não arrisca sua vida limpando
carro nem cheira cola para matar a fome, Este p o
retrato de uma sociedade injusta, e somente, nobre
Deputado, com o socialismo vamos garantir às crianças
deste País o direito à escola, à assistência médica" ao
lazer e a um futuro. Todas as crianças desie País têm
direitos, e a nossa luta, a luta da Frente Brasil Popular,
é no sentido de que este País seja de todas as crianças,
náo somente dos filhos dos ricos. Congratulo-me com
as crianças que aqui estão, que desde cedo aprenderam
a lutar e têm de continuar nesta luta para fazer,~aler
os seus direitos, para que o Estatuto não seja guardado
para servir como literatura. Somente com o socialismo
no País é que essas crianças terão um futuro melhor.
(Palmas.)

o SR. NELSON AGUIAR - Acolho com muita hon
ra o aparte de V. Ex'

Ouço o Deputado Domingos Leonelli.

o Sr. Domingos Leonel- Serei muito rápido, nobre
Deputado. Quero apenas registrar o meu testemunho
emocionado da luta de V. Ex', pois desde que chegou
a esta Casa trabalha nesse sentido de maneira conse
qüente, sem demagogia, sem paternalismo, sem ilusão;
inclusive a respeito da própria lei. V. Ex' sabia ontem
e sabe hoje que a simples aprovação da lei é insuficiente,
e. por isso mesmo, V. Ex' junta à luta pelo instrumento
legal o seu engajamento pessoal na organização dos
menores e adolescentes. Vemos hoje que as crianças
da nossa Pátria, sofrida e humilhada, são capazes de
organizar-se, e creio que esta é a grande contribuição
que V. Ex' dá, não só pela crianção da lei, mas pelo
fortalecimento do nosso povo. Aproveito para registrar,
aqui. o lamentável episódio ocorrido na minha terra.
onde o Juiz de Menores. figura que V. Ex' tão bem
qualifica como falso protetor, impediu que crianças de
Salvador participassem deste Encontro que hoje en
grandeceu esta Casa. Muito obrigado. Continue a sua
luta. (Palmas.)

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

O SR. NELSON AGUIAR - Muito obrigado a V.
Ex' pelo seu aparte.

Prossigo, Sr. Presidente.
Eis por que a resistência corporativa de alguns juízes

de menores tem ultimamente chegado ao cúmulo das
agrcssõcs vcrbais ao Pilder Legislativo e a todos os
que estão apoiando. a aprovação do Estatuto da Criança
e do Adolescente. E saudosismo do tempo em que juízes
faziam leis e ministros ditavam ao Congresso como elas
deviam ser aprovadas.

Felizmente esse tempo passou, Sr. Presidente, Sr"
e Srs. Deputados'; e o destino das nossas crianças e
jovens náo pode ficar à mercê de interesscs mesquinha
mente corporativos e de visões arcaicas do que seja
o papel da sociedade, da cidadania, do Poder Judiciário
e do poder público em geral nesta questão.

Um desses interesses, nobres colegas, é exatamente
a defesa do super poder atribuído pelo Código de Mcno
res aO Estado-Juíz, compatível com o espírito antidemo
crático da época em que foi aprovado "sem uma vírgula
sequer" num Congresso diminuído de poderes. Ora,
o artigo 227 da Constituição revogou de fato o Código
c obriga a uma ampla lei que regulamenta também
os deveres da família, da sociedade c dos poderes públi
cos, principalmente o poder municipal e as entidades
representativas da sociedade, nos termos. também do
art. 204, no planejamento e no controle das ações de
atendimento dos direitos da criança e do adolescente
em todos os níveis

Para que não reste dÚVida alguma no espírito de nip
guém sobre a natureza aberrantemente antijurídica e
agora claramente inconstitucionalmente desses pode
res, ei,s uma descrição do Código de Menores atual,
feita pelo ex-Juiz de Menores de Niterói, no Rio de
Janeiro, e ex-presidente da Associação Brasileira de
Juízes e Curadores de Menores, Dr. Jorge Uchôa de
Mendonça, que tão bem conhece essa lei de exceção
c no entanto ainda luta por sua manutenção em pleno
estado de C\ireito. Eis o que diz o ilustre magistrado:

"O que ê o instrumento de trabalho de um juiz
dc menores? Uma lei estranha, estravagante, que
aparece no cenário jurídico nacional espanando
princípios, abandonando regras fundamentais,
princípios fundamentais do direito, fixando que a
iniciativa é informal, a presença do advogado é
necessária só em grau de recurso, se a medida ade
quada ao caso não estiver prevista em lei o juiz
decide livremente ... Fica inserido no contexto do
Poder Judiciãrio um homem com um superpoder,
tendo que se autopoliciar para aplicá-lo com justi
ça, equilíbrio e eqüidade."

Infelizmente,"nobres colegas, o exerc(cio do autopoli
eiamento por parte do Estado Juiz de Menores nesses
últimos- lO (dez) anos deixa muito a desejar, e num
estado de direito não há magistrado algum nem poder
algum' superlativo, pois à hipertrofia de uns sempre
corresponde a diminuição de outros, como ficou de
monstrado no episódio histórico da aproyação do Códi
go de Menores há 10 (dez) anos.

Quando a autoridade que o Estado-Juiz exerce não
é a autoridade suprema da lei, emanada do poder consti
tuído por outorga popular, não há tribunais que bastem
para proteger o mais comenzinho dos direitos do cida
dão.' Dir-se-ia que tal aberração somente poderá teI!
existido nas sociedades imcmoriais. Pois no atual Códi
go de Menores a lei é a vontade do magistrado, que'
concentra poderes judicantes, legislativos e adminis
trativos. Por isso, um equivocado juiz de Salvador consi
derou.-se no direito de revogar a Constituição na cidade
do Iibertário Castro Alves, escrevendo sem saber a por
taria - epitáfio do Código de Menores.

No Brasil de hoje, isso tudo, que poderia ser com
preensível no começo do século, não mais se pode ad
mitir.

Temos uma socicdade complexa e diferenciada, não
podemos mais aceitar que a questão social seja tratada
como questão d~ polícia ou exclusivamente de adminis
tração judiciária; não podemos mais admitir a tutela
parcial. que entrega a maioria das nossas crianças e
jovens ao arbítrio do Estado-Juiz, o qual, sem poder
protegê-los adequadamente, pode contudo facilmente
destruí-los para o resto da vida com a prisão até mesmo
em cadeias e penitenciárias. Não. A Constituição consa-
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grou um direito novo, baseado na tutela integral, pela
sociedade e pelo poder público, com ênfase no poder
público local onde fisicamente se encontra a criança
ou adolescente em situação de risco pessoal e social.
Nossas crianças pobres não pertencem mais ao Esta
do-Juiz

Não podemos mais admitir que em troca de um míse
ro prato de comida e de um teto, cm condições quase
sempre degradantes, centenas de milhares de crianças,
e adolescentes, cujos direitos sociais foram negados,
tenham de sacrificar sua liberdade, sem haver cometido
um ato sequer de agressão à sociedade - tornando-se
prisioneiros sociais do Estado, esse verdadeiro crime,
de lesa-pátria que é a prisão degradante de crianças
e adolescentes única e exclusivamente por pobreza em'
nosso País. Não podemos mais admitir que, após a dou-,
trina da proteção integral ter sido incorporada pela
Constituição, continue vigente uma lei baseada em sua
contrária, a doutriná da mal-chamada "situação irrcgu
lar", que considera em "estado de patologia social",
e portanto sub judice, a maioria da infância e da adoles
cência brasileiras. Essa doutrina é condenada pelos fa
tos, pois não são a criança e o ·adolescent.e pobres que
estão "irregulares", mas a sociedade que não se prepara
para acolhê-los. protegê-los e garantir seus dircitos com
absoluta prioridade. Essa doutrina, dizíamos, está em
contradição com os documentos, declarações e normas
internacionais, e agora será sepultada com a Convenção
Internacional dos Direitos da Criança, a ser aprovada
em novembro pela Assembléia Geral das Nações Uni
das, em celebração do 30' Aniversário da Declaração
Universal dos Direitos da Criança.

Essa idéia preconceituosa da pobreza como "pato
logia social" representa, Sr. Presidente e nobres cole
gas, uma posição anticicntífica, c determina instituições
e práticas de controle social, discriminatórias e violenta
doras de direitos. Não, nobres colegas, nossas crianças
e jovens empobrecidos não se encontram neste País
em nenhuma situação "anonnaI" ~ "irregular". Ao con
trário, anormal e irregular é a situação dos poucos que
têm seus direitos assegurados plenamente - essa a pa
tologia social, nobres colegas, a omissão da sociedade.
das políticas sociais básicas insuficientes, dos salários
aviltados, da vergonha do nosso apartheid social, menos
evidente mas tal.vcz muito mais hipocrita do que o apar
theid racial na Africa do Sul.

Esse é' Qcalcanhar de Aquiles da legislação defunta,
pretensamente tuteiar mas de fato opressora e repres
siva. Que adiantam juizados de menores riquíssimos,
com auditórios de luxo, cent.enas de funcionários, frotas
de veículo renováveis anuaÍmente etc., como ocorre
em algumas grandes capitais! Que adianta' essa hiper
trofia do ..Poder Judiciãrio se nossas crianças pobres
são entregues, aos milhões, ao ciclo perverso da "carro
cinha de menores", se milhares são apreendidas por
pobreza ou por pequenos erros nas ruas e enfiadas desu
manamente em camburões, jogadas em ,jaulas infectas
e enlouquecedoras corno as que existem aqui mesmo
em Brasília. a poucos quilômetros deste plenário, onde
se degradam e adquirem o vírus do ódio" do ressenti
mento e da violência, para terminarem na delinqüência,
na penitenciãriaou no extermínio? .

Neste sentido, nobres colegas, estamos providencian
do um requerimento de instalação de uma Comissão
Parlamentar de Inquérito para apurar as denúncias de
genocídio. hipertrofia e abuso de poderes, malversação
de recursos e violências de todo tipo contra crianças
e adolescentes pobres em nosso País. Vamos conhecer
e desvendar todo o sistema de desatendimento dos direi
tos da criança, para iluminar a construção do sistema
imposto pela Constituição. Chegaram-nos hoje, trazi
dos pelos meninos de rua que aqui estiveram. dados
de pesquisas científicas segundo as quais essa tragédia
é muito maior do que o que ocorre, por exemplo, até
em ãreas ocupadas por potências estrangeiras e em con
flitos armados.

Sem dúvida alguma, o Brasil é recordista mundial
de violência contra suas crianças, a começar pela altís
sima taXa de mortalidade infantil, que ceifa entre 350
a 400 mil vidas inocentes cada ano - o equivalente
a quase 10 vezes o que os Estados Unidos, perderam
em \0 anos de guerra no Vietnam, uma das mais cruéis
da história.



Setembro de 1989

Sr. Presidente. Sr"'e Srs. Deputados. hoje é um dia
extraordinário, um marco fundamental na caminhada
nacional pela superaçáo da chamada questáo social da
criança e do adolescente. A vinda a csta Casa de cente
nas de meninos e meninas que vivem ou trabalham
nas ruas e praças do Brasil. os compromissos políticos
tão oportunamente assumido pelo Presidente Paes de
Andrade e pelo Vice-Presidente Inocêncio Oliveira,
num admirável pronunciamento perante a Nação-crian
ça-adolescente aqui representada pelos meninos e meni
nas de rua. assim como a aprovação do 1'equerimento
para se constituir a Comissão Especial prevista no Regi
mento que examinará - em regime de absoluta priori
dade - o projeto do Estatuto da Criança e do Adoles
cente. Tudo isso indica estarmos no limiar de uma nova
abolição: a abolição da vergonha em nossa terra!

Sr. Presidente, entrego à Mesa, para dar como lido,
e incorporado ao meudiscUfso, um pequeno texto de
esclarecimento sobre esse projeto, que tem sido calunia
do, junto com seus apresentadores c os que dcsde outu
bro passado trabalharam na elaboração do anteprojeto
simplesmente por desejarem contribuir para virar essa
página vergonhosa da nossa história social. Trata-se
também de um elucidativo quadro comparativo entre
oEstado projetado, o atual Código de Menores c a
Lei n'! 4.513, que criou a Funabem. Estamos certos
de que a ninguém mais ocorrerá ouvir críticas sobre
o Estatuto ou o novo direito da criança e do adolescente,
sem conhecer os argumentos e a evidência que incorpo
ramos ao nosso discurso.

Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputadqs, a grandeza de
um povo se mede pela maneira como trata os cidadãos
mais desprotegidos, particularmente suas crianças. Esta
Nação tem um compromisso histórico com seu passado
e com seu futuro. Vamos completar a abolição da escra
vidão. Vamos, como queria há 100 anos Joaquim Nabu
co, integrar à comunhão nacional, como cidadãos dig
nos de absoluta prioridade, as dezcnas de milhõcs de
crianças e adolescentes empobrecidos deste País. Uma
nação rica não se faz com uma infància e uma adoles
cência pobres e degradadas. Uma nação cristã não acei
ta ser a "Madrasta de Pedra" para milhões de seus
filhos mais vulneráveis) A hora é esta. Temos tudo
a ganhar e nada a perder como povo, a não ser a cumpli
cidade como a barbárie e a vergonha. Sejamos, com
a urgência que a Pátria exige, e na qualidade de repre
sentantes legítimos do povo, os autores dessa nova abo
lição!

Sr. Presidente, ao encerrar, gostaria de ouvira Depu
tado Lysâneas Maciel, que solicitou o aparte para fazer
uma inserção a respeito da proposta que S. Ex' gostaria
de apresentar.

O Sr, Lysâneas Maciel - Nobre Deputado Nelson
Aguiar, V. Ex' descobriu algo de muito simples e trouxe
essa preocupação ao Congresso Nacional. V. Ex' cha
mou a atenção para a circunstância de quc há o direito
do curador, do tutor, e de vários interferentes, mas
não há o direito da criança. Coisa .euriosa é que os
Parlamentares não se tinham apercebido disso. V. Ex'
trouxe esse fato porque é evangélico, tenho esta impres
são. Quero lembrar que São Mateus, no Capítulo 25,
reportando-se à cena do grande julgamento, numa ex
pressão simples, referindo-se às crianças, disse: "Então
dirá também o Senhor aos que estiverem à esquerda:
Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno que
foi preparado para o demônio e para os seus anjos;
porque tive fome e não me destes dc comer; tive sede
e não me destes de beber; era peregrino e não me
recolhestes; estava nu e não me vestistes; enfermo e
no cãrcere e não me visitastes ... " Veja V. Ex' a inspira
ção: essas crianças estão nas ruas, estão famintas, estão
nuas, com sede e sem abrigo. E na verdade estamos
condenados. E quando alguém disser que nUnca havia
visto o Senhor nessas situações, então Ele lhes respon
derá: " .. , todas as vezes que não fizeste a um desses
Ilequeninos, a mim não o fizestes... " Passamos ao largo.
E este o centro da preocupação de V. Ex', uma mensa
gem evangélica.

O SR. NELSON AGUIAR - Obrigado aVo Ex'
Sr. Presidente encerro, pedindo que V. Ex" vejam

no jornal "Última Hora", de hoje, um fato corriqueiro
do dia-a-dia desta República: mais um camburão cheio
de meninas e meninos colhidos no morro. Que V. Ex"
vejam a foto da histórica estátua de Salvador, em que
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a criança aparece com febre de 38' acolhido pelos braços
de uma madrasta de granito. Os meninos e meninas
presentes nas galerias, hoje protagonistas desta nova
história, descobriram que, sozinhos, abandonados nas
ruas, seriam facilmente vencidos, seriam o elo fraco
da corrente. Por isso, resolvcram juntar todos os elos
fracos, a fim de que, através deles, o grito de milhões
de crianças brasileiras, puras, inocentes e violentas, por
que são vítimas de perversão de toda ordem, pudesse
repercutir aqui, como ocorreu hoje e hã de repercutir
em todos os recantos da Pátria.

Prometemos a vocês a luta pela aprovação do Esta
tuto, e, a seguir, a constituição de üma Comissão Parla
mentar de Inquérito para apurar todos os atos de violên
cia e todos os assassinatos.

Aqui, em Brasília, no ano passado, morreram trinta
e oito menores abandonados furados a bala, e só neste
ano já morreram trinta e nove. Na Baixada Fluminense,
o ano passado, morreram mais de 380 furados a bala.
É o resultado desta política degradante que aí está.
Peço-lhes que resistam à opressão. A criança é a liber
dade. Quando se prende a criança, na verdade o que
se está fazendo é tentando trancafiar a liberdade. Viva
csta República! Viva este País na pessoa do que ele
tem de mais puro e nobre, que é a criança e a juventude!
(pahnas. Manifestações nas galerias.)

(O Sr. Presidente faz soar os tímpanos.)

O SR. PRESIDENTE (José Melo) - A Presidência
pede às galerias que colaborem com os trabalhos.

(ANEXO AO DISCURSO DO DEPUTADO
NELSON AGUIAR)

O ESTATUTO DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE

Projetos de Lei n' 193/89 - Senador Ronan Tito n'
1.506/89 - Dep. Nelson Aguiar (com apoio dos líderes
de todos os partidos)

1. Qual a Sua Finalidade?

R. Regulamentar o novo direito constitucional das
crianças e dos jovens brasileiros.

2. Quais são esses direitos?

-vida
- alimentação
-lazer
-respeito
-saúde
~educação

-cultura
- convivência
- familiares e COtnliuii:ãíla
-liberdade
-dignidade
- profissionalização
-proteção especial, contra negligência, exploração,

violência, crueldade e opressão

3. Quais as conseqüências
Esperadas da lei?

R. Ser um instrumento jurídico da mobilização na
cional para que a maior riqueza do Brasil - nossa
infância e adolescência -possa ser preservada e desen
volvida no sentido da construção de uma Nação prós
pera, livre, justa e solidária.

4. Quais os destinatários da lei?

R. Cerca de 69 milhões de crianças e jovens. quase
metade da população brasileira.

5, Quem deve garantir os direitos?

R. Todos os adultos são responsáveis: a famJ1ia,
a sociedade e o Estado.

6. Quais os principais instrumentos para isso?

R. Os Conselhos Municipal, Estadual e Federal;
os Conselhos Tutelares; os Fundos (Municipal. Esta
dual e Federal) da Criança e do Adolescente; a Justiça
da Infância e da Juventude; a Magistratura; o Ministério
Público; a Defensoria Pública; o Advogado: a política,
o sistema e as cntidadcs de atendimento, e as de defesa
e proteção de direitos: a cidadania em geral e cada
Cidadão em particular.

'7. Como se vai financiar esse atendimento?
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R. Com recursos orçamentários da União. dos Esta
dos e dos Municípios, e com doações de pessoas físicas
e jurídicas aos Fundos da criança e do Adolesccnte,
que poderão deduzi-Ias do Imposto de Renda (como
já existe no financiamento da cultura).

8. Como assegurar o cumprimento da lei?

R. Haverá puniçõcs para todas as infrações e para
todos os crimes contra os direitos da criança e do adoles
cente, com instrumentos penais adequados: dimensões,
multas, prisões - seja de autoridase ou de cidadãos
em geral.

9. Pode dar exemplos?

R. Sim:
a) área de Saúde: autoridades hospitalares, públicas

ou privadas podem ser presas por descumprimento de
normas como não fornecer declaração de nascimento,
não identificar corretamente o bebê, deixar de proceder
a certos exames;

b) área de Educação: deixar a autoridade competente
de oferecer o ensino noturno regular, os programas
de material didático, transportc e assistência à saúde
do educando do ensino fundamental;

c) área de proteção: deixar a autoridade competente
de ordenar a libertação de criança ou adolescente preso
ilegalmente; submeter criança ou adolescente a vexame
ou constrangimento não autorizado em lei; tratamento
cruel (tortura).

10. Quis os três princípios
fundametais da lei?

R. 19 A criança e o adolescente são Sujeitos de
Direitos

2' Para tudo deve ser levada em conta sua Condição
Peculiar de Pessoa em Desenvolvimento.

39 Seus direitos deverão ser tratados sempre com
Absoluta Prioridade.

11. Quais as principais inovações do estatuto?

R.
a) a Abolição das categorias ideológicas ,e estigma

tizantes de "menor" e "situação irregular", pilares do
mal-.chamado e Inconstitucional "Direito do Menor";

b) a Inclusão, portanto, de todas as crianças e jovens
como destinatários do novo Direito, sem discriminação
alguma;

c) a Desjurisdicização e a Despolicialização dessa que
é basicamente uma questão de justiça social, e só secun
dária ou minoritariamente de Justiça e de Polícia;

d) a Municipalização do atendimento dos direitos de
assistência social c proteção especial;

e) a Priorização obrigatória da questão em todos os
níveis da sociedade e do Estado;

f) a Enfati..ação das políticas sociais básieas(educa
ção, saúde, trabalho, moradia etc.) como forma de
equalização das oportunidades e prevenção das discri
minações c do desatendimento dos direitos;

g) a Humanização do atendimento direto de crianças
e adolescentes vulneráveis por qualquer motivo (pobre
za, vitimização, comportamento destrutivo, dependên
cia de drogas etc.), pondo-se fim ao fenômen9 da "car
rocinha de menores" e seu "ciclo perverso": omissão,
marginalização, apreensão, camburão, rotulação, en
jaulamento, triagem, deportação, confinamento e ex
termínio loucura-penitenciária:

h) a Participação da cidadania na elaboração, acom·
panhamento e controle das políticas de atendimento
em todos os níveis(art. 227 e 204 da Constituição);

f) a Criação de novos mecanismos e instrumentos
para a efetivação do direito constitucional nessa área:

-os Conselhos da Criança e do Adolescente (muni
cipais, estaduais e federa!);

- os respectivos Fundos, que poderão receber doa
ções com isenção do IR, como no campo da cultura;

- os Conselhos Tutelares em todos os Municípios
e em bairros das grandes cidades;
-a Justiça da Inf,lncia e da Juventude, redimen

sionada e dignificada, nos termos da Constituição;
- a Ação Judicial para que a lei seja respeitada pelos

poderes públicos (interesses difusos e COletivos);
j) a Revogação do Código de "Menores" (Lei n'

6.697179).
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12. Qual o significado mais
amplo dessa lei'?

R.

a) no plano interno ela corresponde a uma verdadeira
nova abolição. pois nos instrumentará para a libertação
de dezenas de milhões de crianças da escravidão da
miséria. do abandono. do analfabetismo. da explora
ção, da violência. da crueldade e da opressão;

b) no plano externo ela corrigirá a imagem do Brasil
quanto ao respeito da criança e do adolescente, pois
estaremos cumprindo a Convenção Internacional dos
Direitos da Criança, que deverá ser aprovada pela As
sembéia Geral das Nações Unidas em novembro pró
ximo;

c)' no plano jurídico-social ela significará uma verda
deira "revolução coperuicana". pois:'
-a criança c o jovem, não Estado-Juiz, passam a

ser o "sol", o centro do sistema. em torno do qual
o mais deve girar;

- o princípio da Absoluta Prioridade impõe o direito
à precedência da infância e da adolescência nas diversas
esferas na vida social;

-com a mudança do "olhar". do querer e do fazer
da sociedade sobre essa questão. o Brasil poderá prepa
rar-se para ser. em futuro próximo. a Nação Livre.
Justa c Solidária com que sonharam nossos antepas
sados e heróis da nacionalidade - sonho hoje transfor
mado em primeiro objetivo fundamental da República
(art. 3",1- Constituição Federal).

13. Qual a oportunidade dessa lei?
R. Ela é urgentc e pela Constituição absolutamente

prioritária. Por sua falta a "carrociuha de menores".
apoioada no Código do mesmo nome e no ordenamento
institucional ainda intocado no essencial. continua viti
mizando. degradando e esterminando o maior tesouro
da nação, que é seu povo. e o maior patrimônio do
povo brasileiro - nossas crianças e jovens.

14. QUAL A ATUALIDADE DESSA LEI?

R. Ela é de grande atualidade e significação histó
rica, nacional e mundial, pois celebramos neste ano
de 1989:

- o bicentenário da lne6nfidência Mineira
..:.... o bicentenário da Declaração dos Direitos do Ho

mem
- o bi-centenário da Revolução Francesa
-o centenário da Proclamação da República dos

Estados Unidos do Brasil
- os 30 anos da Declaração Universal dos Direitos

da Criança, da ONU
-os 10 ános do Ano Internacional da Criança
-o 1" aniversário da Constituição dos Estados Uni-

dos do Brasil. de 1988
- o 19 aniversário do novo Direito Constitucional

da Criança e do Adolescente
- a discussão e aprovação da Convenção Interna

cional dos Direitos da Criança na ONU (em novembro)
É esse pano de fundo da "saga da liberdade e 'da

justiça, nos últimos 200 anos da História humana e

da História do Brasil. Ele confere ao estatuto da Cri::mça
e' do Adolescente o caráter de uma nova Lei Aur'=~,
pois será um instrumento jurídico-social que permitirá
ao Brasil transitat'da barbárie tecnológica em que esta
mos para um novo estágio de civilização mais humana:

- a "civilização do Amor" (João Paulo TI)
- a "civilização da Paz" (Mahatma Gandhi)
- a sociedade de Justiça. Liberdade e Solidariedade

- objetivos dos fundamentos da federação. de acordo
com o art. 3" da Constituição de 1998.

15. O que é preciso para alcançar
os objetivos da lei?

R. É preciso que nós. cidadãos. descruzemos os bra
ços e não mais aceitemos ser cúmplices dos crimes que
se praticam hoje contra nossa infância e juventude.
inclusive daquele tão bem definido por Taneredo Neves:
"A criança é a nossa mais rica matéria-prima. Abando
ná-Ia à sua própria sorte ou desassisti-Ia em suas necessi
dades e amparo é crime de lesa-pátria" .

16. Quando devemos agir?

R. "O nome da criança é Hoje. Amanhã é sempre
tarde." (G. Mistral)

Quadro Sinóptieo Comparativo entre as
Leis n" 6.697/79 e 4.513/64

(Cógico de Menores e Política Nacional
de bem-estar do menor)

E o projeto ECA (Projetos de Leis
n" 1.506/89 (Câmara Federal/Dep. Nelson Aguiar)

e 193/89 (Senado Federal/Sen. Ronan Tito).

ASPECTO CONSIDERADO CÓDIGO DE MENORES VIGENTE PROJETO DE ESTATUTO DA
(6.697179) E LEI 4513/64 CRIANÇA E 00 ADOLECENTE

1. Base doutrinária Direito tutelar do menor. Os menores PROTEÇAO INTEGRAL: a lei assegura
são objetos de medIdas Judiciais quan- os direitos de todas as crianças e ado-
do &9 encontram em altUll.ção Irregular. leBCentes sem discriminação de qual-
assim definida legalmente Quertlpo

2. A concepção Trata-se de um Instrumento de CON- Trata-se de um Instrumento de DESEN-
polltlco-soclallmplfclta TROI.E SOCI(lL da Infância e da ado- VOLVIMENTO SOCIAl.voltado para o

19scêncla vItimas das omle.sOes e conjunto da população e da Juventude
transgresslles da famflla, da sociedade do pafs, garantindo PROTEÇÃO ESPE·
e do Estado em seus direitos básicos CIAI. àquele segmento considerado pes-

soal e socialmente mais sens(vel

3. Visão da criança 19 do Menor em situação Irregular: objeto de - Sujeito de direitos - Condição pecu'
adolescente medidas Judiciais Ilar de pessoa em desenvolvimento

4. Posição do magistrado O Código vigente não exige fundamen- Garante à criança e ao adolescente o dl-
tação das decisões relativas à apreen- relto à ampla defesa com todos os recur-
eAo e confinamento de menores. É aos a ela Inerentes. Limita os poderes.-
subjetivo hoje absolutos. do Juiz.

5. Em relação à apreesão É antl-Jurfdlco. Preoonlza (art.9g par. 4) Restringe a apreensão apenas a dois ca-
a PRISÃO CAUTELAR hoje inexistente 90S: a} Flagrante delito de Infração pe-
para adultos nal; b) ordem expressa e fundamentada

do Juiz

6. Objetivo Dlsp6r sobra a assistência a menores Garantia dos Direitos pessoaIs e socIais,
entre zero e dezoito anos, que se an- através da criação de oportunidades e
contrem em sltuação Irregular, eentre facllldades a fim de facllltar o desenvolvi
18 e 21 anos. nos casos previstos em mento trsico, mental, moral. espiritual e
lei, através da aplicação de medidas social em CONDIÇOES DE-lIBERDADE
preventivas e terapêuticas E DIGNIDADE

ASPECTO CONSIDERADO' CÓDIGO DE MENOReS VIGENTE PROJETO DE ESTATUTO DA
. (6.697179) E LEI "513/64 CRIANÇA E 00 ADOLESCENTE

7. Efetivação em termos de pollllca As· medidas previstas re§ltrlngem-se - polilices sociais básicas;
social aoámblto: - polftlcas ass1ste.ncials (em caráter

a) da Polftloa Nacional de.Bem-Estar do supletivo)
Menor (FUNABEM e congeneres) - serviços de proteção e defesa das
b) Segurança Pública crianças e adolescentes vltimizados
ci Justlca de Menores - proteção jurídico-social

8. Principias estruturadoras da polftlca Polrtlcas soolais compensatórias (assis- - municipalização das ações
de atendimento tenclalisll)o) e centralizadas - participação da comunidade organi-

zada na formulação das políticas e no
controle das ações

9: Direito de defesa Considera que o menor acusado de Garante ao adolescente a quem se
Infração penal Já é hoje "defendido" atribua autoria de infração penai defesa
pelo curador de menores (promotor técnica por profissional habilitado
públIco) (advogado)
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10. Mecanismos de participação Não abre espaços à participação de prevê instâncias colegiadas de
outros atores que limitem os poderes participação (conselhos paritários
da autoridade policiai. judiciária e Estado-socledade) nos nlvels federal.
administrativa estadual e municipal

11. Vulnerabilidade s6clo·econômlca Os menores (I) carentes, (11). Os casos de'situação de risco pessoal
abandonados e (III) e social são atendidos por uma
Infratores devem passar todos pelas· Instância sóclo·educacional colegiada:
mãos do juiz O CONSELHO TUTELAR

12. Infração' Todos os casos de Infraçâo penal Os casos de infração Que não
passam pelo JUIz impliquem grave ameaça ou violência à

pessoa podem ser beneficiadas de
REMISSÃO (perdão) como forma de
exolusão ou suspensão do processo

. 13. Internamento Medida aplicável a crianças ·e adoles- Medida s6 aplicável a adolescentes
Ctlntes por pobreza ("manifesta autores de ato Infraciomil grave,
Incepacidade dos pais para mantê-los) . obedecidos os prlnclplos de brevidade,
sem tempo e con~lções determinados exoepclonalldade e respeito à sua

condição peculiar de p~ssoaem
desenvolvimento

ASPECTO CONSIDERADO CÓDIGO DE MENORES VIGENTE PROJETO DE ESTATUTO DA
(6.697179) E LEI 4513/64 CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

14.caráter 800lal Penaliza a pobreza através de mecanls- A, falta ou Insuflclênola de recursos del-
mos como: la! de ser motivo para perda ou supen-
a) cassação do pátrio poder são do pátrio poder
bJ Imposição da medida de Internpmen· Através do COI'.sefho 11.Jtelar. desjudlclo-
to a crianÇa e adolescente pobres nallza os casos exclusivamente sociais

15. Crimes e Infrações oometldas con· Éomisso 8 esse respeito Pune o abuso do pátrio poder, das au-
tra crianças e adolescentes. torldades e dos responsáveis pelas

crianças e Jovens .
16. Fiscalização do cumprimento da lei Não há fiscalização do Judiciário por Prevê participação ativa da comunidade

nenhuma Instância governamental ou e. através dos mecanismos de defesa e
não-governamentai. Da mesma forma, proteção dos Interesses difusos e cole
os órgllos do executivo não executam, tlvos. pode levar as autoridades omlsoI:de regra, uma polftlca de partlclpa- ses ou trangressoras ao banco dos réus

o e transparência.
17.lnternsmente provisório IÉ, na aplicação do Código ylgente, 56 haverá Internamente prOvisório em

medida das mals rotineiras caso de crime cometido com grave
ameaca ou violência à pessoa

18. Polltlcs Nacional do Bem Estar do O Código vigente tem como retaguarda O Estatuto prevê a extinção da FUNA·
Menor (PNBEM) . dos juizes a FUNABEM e suas congê- BEM e a criação do INAlA (Instituto Na-

neres estaduais - FEBEM(sl c10nal da Infância e da Adolescêncial
19. Funcionamento da Polltlca A polltica é traçada pela FUNABEM e Ao órgão Nacional caberá apenas a fun·

executada nos.Estados Pelas FEBEM(s) ção de traçar as normas gerais e coor·
e congêneres oom <Ipolo técnico e fi· danar Bpolltica no âmbito nacional
nance!ro do órgão nacional

ASPECTO CONSIDERACO CÓOIGO DE MENORES VIGENTE PROJETO DE ESTATUDO OA
(6.697179) E LEI 4513/64 CRIANÇA E 00 ADOLESCENTE

-
20. Estrutura ":--FUNABEM Conselhos Paritários. Fundos

-FEBEM(sl e COordenações técnicas em
- Justiça de Menores todos os nlvels - União,
- segurança Pública estado e munlcfplo
- Progral'l'ffis Munloipals e '

Comunitários

21. Elaboração Elaborado por um seleto grupo Baborado a milhares de mãos
de Juristas pelo mOÍrlmento Boclal em

favor da criança e do
adolescente, com apolo
téonico-judiciárlo de um
competente grupo de juristas'
da magistratura, dos
ministérios públicos e da
FUNABEM
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A criança é a nossa mais rica matéria-prima.
Abandoná-la à sua própria sorte ou desassisti-Ia
em suas necessidades de proteção e amparo é crime
de lesa-Pátria.

É dever de todos recuperar para a sociedade
os menores que o destino marginalizou, para fazer
deles cidadãos prestantcs e homens e mulheres
úteis ao Brasil.

Negar-lhes a nossa solidariedade humana, pa
triótica c cristã é uma irreparável traição nacional.

Tancredo Neves, 23-9·83.

Durante o discurso do Sr. Nelson Aguiar, o Sr.
Carlos Cotta, 3' Secretário. deixa a cadeira da presi
dência. q!te é ocupada pelo Sr. José Melo. Sup/ellte
de Secretário.

O SR. PRESIDENTE (José Melo) - Concedo a pala
vra ao nobre Deputado Ernesto Gradella.

(Discurso do Sr. Ernesto Gradei/a. que. entregue
à revisão do orador, será posteriormellte publiGa
do.)

O SR. PRESIDENTE (José Melo) - Concedo a pala
vra ao nobre Deputado Lysâneas Maciel.

O SR. LYSÁNEAS MACffiL (PDT - RJ. Sem revi
são do orador.) -Sr. Presidente, Sr'; e Srs. Deputados,
crianças aqui presentes, dirijo-me especialmente a vo
res. Hoje, pela manhã, foi aqui apresentada uma lei
a respeito da situação das chamadas crianças de rua
do Brasil.

O Deputado'Nelson Aguiar, conhecido pela maioria
das crianças aqui presentes, fez uma descoberta muito
simples: revelou S. 'Ex' que há um direito para o juiz,
o Deputado. o Senador, o curador e o Presidente da
Funabem, mas não existe, na lei, o direito da criança.

Tentamos hoje, pela primeira vez nesta Casa, corrigir
esse erro estabelecendo a existência da criança perante
a lei. Por isso, é importante a presença de vocês nesta
Casa. E o que significa estar aqui hoje? Digo-lhes que
tudo que aqui acontece é importante para a vida de
vocês, pois passarão,. daqui para a frente, a existir na
lei. A lei, repito, só existia para o curador, o Presidente
da Funabem, o tutor. o juiz. mas não para as crianças,
especialmente as abandonadas.

Vores sabiam que um Deputado propôs a pena de
morte para o pivete que cometesse um crime. mesmo
sendo menor de 18 anos? Isso mostra a insensibilidade
e a incompreensão para com 35 milhões de crianças
abandonadas neste País. Se S. Ex' esqueceu que existe
uma criança abandonada, carente - ele, que pede a
pena de morte - também esqueceu que a pena máxima
só pode ser pedida por uma sociedade totalmente ino
cente, sem nenhuma culpa pela situação em que vocês
vivem. Este não é o caso da sociedade brasileira, porque
todos nós, tutores, curadores, juízes, Parlamentares,
que lidamos com o problema das crianças, somos co-res
ponsáveis quando elas cometem um crime, quando dor
mem debaixo de uma ponte, quando estão com fome
ou despidas, tanto quanto aqueles que lidam diaria
mente com elas.

Estar nesta Casa hoje tem um significado especial:
mostra que alguns deputados e senadores estão preocu
pados com o que acontece a vocês, não como caridade,
favor ou esmqla, mas como obrigação do Estado. Quan
do vocês nasceram, tornaram-se cidadãos, com 'direito
à moradia, alimentação e assistência médica. Esses são
deveres do Estado, que. deveria cumpri-los em vez de
condenar os 35 milhões de pivetes completamente mar
ginalizados no Brasil. (Palmas nas galerias)

Antes de pedir a pena de morte para um pivete que
cometeu um crime é preciso lembrar a sociedade que
vivemos é tão responsável quanto aquela criança que
cometeu o crime. Por isso, não aceitem essa idéia. E
hoje vocês têm uma ótima oportunidade. Apesar da
idade, apesar de viverem marginalizados da sociedade
vocês são cidadãos brasileiros. (Palmas.) Portanto, es
tão aqui não para merecer um julgamento dos Depu
tados e dos Senadores, mas aquilo que uma pessoa,
uma criança. formada à imagem e à semelhança de
Deus tem o direito como cidadão pleno. (Palmas.) Estar
hoje nesta Casa, companheiras e companheiros, cida
dãos brasileiros, apesar da idade, pode ser uma escolha,
porque tudo o que acontece aqui vai afetar a vida de
vocês; vocês influirão no sentido de colocar aqui pessoas
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que tenham. como o Deputado Nelson Aguiar, legítima
preocupação com o destino das crianças neste Brasil.

Alguns de vocês devem lembrar-se daquela expressão
dita por um homem simples, o Carpinteiro de Nazaré:
"Deixa vir a mim as criancinhas, porque delas é o Reino
dos Céus". Ora. se das crianças é o reino dos Céus
por que temos, então, a pretensão de querer julgá-los
como marginalizadas?

Estou falando isso porque na Casa de Leis deveríamos
ser representantes de vocês. Portanto, ao fazer a lei
que interessa a tod~s estamos cuidando das futuras
crianças deste país. E preciso que vocês participem e
saibam que se esta casa vai mal. breve poderão modi
ficar essa situação. elegendo um menor abandonado
para elaborar leis de acordo com os seus interesses.
(Palmas.)

Esta Casa tem sido muito atacada. E por muitas rá
zões. Os Parlamentares gostam muito de mordomias,
é verdade. Mas o sistema representativo. o sistema de
mocrático se faz através disso. Esse grupo de crianças
que está aqui. vindo de diversos Estados, pode colocar
um representante nesta Casa. No momento esta Casa
está dominada por homens ricos, latifundiários, ban
queiros e empresários. Mas um dia voltará a ser a Casa
do povo e vocês poderão influir decisivamente nesse
processo.

Portanto. é esse o tipo de prerrogativa. de oportu
nidade e de visão que devem ter esta Casa. Democracia
não é dada por políticos, mas sim construída pelo povo,
principalmente a mais humilde.

Não apooas as crianças estão abandonadas, mas os
trabalhadores, os pobres deste País. A gente simples
e h!,milde não está representada nesta Casa.

E preciso mudar esse estado de coisas, e vocês podem
fazê-lo. DiminuÚTIos para dezesseis anos a idade daq ue
les que podem votar. Portanto, daqui a três ou quatro
anos vocês também poderão votar. Então, quando isso
acontecer, lembrem-se de que o País se modificou no
sentido de não se voltar apenas para os ricos e podero
sos. mas também para as crianças, os negros, os favela
dos, os humildes e todos aqueles que sofrem desnecessa
riamente nesta Nação dos ricos e poderosos.

Companheiros e companheiras, crianças do Brasil.
dirijo-me não aos Parlamentares, mas a vocês: lem
brem-se de que esta Casa tem muitos defeitos, mas
um dia será a casa do povo brasileiro. das crianças
abandonadas, dos menores carentes, dos favelados, dos
humildes e dos trabalhadores. Mas para que isso acon
teça vocês têm uma responsabilidade: a de influir de
maneira tal que modifiquemos a face deste País.

Concedo. com muito prazer, o aparte ao nobre Depu
tado Nelson Aguiar, que pela primeira vez descobriu
que a criança existe. Repito que havia direitos para
o tutor, juiz, curador, para a Funabem. mas não o .
direito da criança. S. Ex', pela primeira vez, levantou
aqui este problema, com o respaldo de outros Parla
mentares.

O Sr, Ndson Aguiar - Estas crianças e adolescentes
também estiveram presentes à sessão da manhã,parti
ciparam da votação simbólica c manifestaram o desejo
de que seu estatuto seja aprovado. Como disse V. Ex"
temos de criar um Código de Menores em que a criança
tenha direitos. enquanto o juiz tenha responsabilidades.
]Jma comissão desses meninos e meninas gostaria de
entregar ao Sr. Presidente alguns documentos. Como
não podem fazê-lo, em virtude de norma regimental,
solicitaram-me que o fizesse. O discurso que V. Ex'
profere nesta tarde é um dos mais belos que já ouvi
nesta Casa, quando escutamos o burburinho da criança.
pois criança é esperança. Queremos que esses jovens
não tenham estigmas e que a mesma lei proteja o direito
da criança rica e da pobre, do campo e da cidade. daque
la que tem pais e daquela que não os tem. Que nenhuma
criança exista à míngua e ao abandono do Direito. Per
mita que, neste instante. conduza a reinvidicação das
crianças do Brasil às mãos do Sr. Presidente, para que
a encaminhe ao Deputado Paes de Andrade. que assu
miu conosco o compromisso solene de promulgar a esta
tuto da criança. (Palmas.)

Agradeço a V. Ex' o aparte. Nunca tivemos nas gale
rias da Casa algo semelhante. Na época da Constituinte,
os donos de terras vieram pedir que seus privilégios
fossem assegurados,-e o pior de tudo é que o consegui
ram. Os empresários, os membros dos Tribunais Supe-.
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riores estiveram nos gabinetes a pressionar o Poder
para que a questão da justiça não fosse tocada. Favore
cidos de toda sorte lutavam junto ao poder Constituinte
para que seus privilégios fossem garantidos e permane
cessem intocados.

Agora temos as galerias povoadas de meninos e meni
nas, nas suas consciências sãos e puras, para dizer ao
cidadão legislador que chega de garantir o privilégio
dos ricos e poderosos, pois enquanto esses pri\'ilégios
são garantidos. suprime-se o direito dos humildes. Mui
tos deles são assassiI\ados, estão sendo exterminados,
vêem-se atirados no -camburão, são arrastados às cha
madas casas de contenção, na verdade penitenciárias.
Muitos estão à mingua de pão, de remédio, de roupa,
de abrigo, de felicidade e de amor. Esta Nação não
pode mais garantir privilégios a alguns para, em contra
partida, negar direitos tão sagi"ados, são comezinhos
como o direito da criança, o direito à vida. este' dom
que não é dos homens, mas de Deus. Infelizmente,'
homens que dizem crer em Deus estão subtraindo este
dom, tirando o direito à vida. (Palmas)

O SR. LYSÁNEAS MACIEL - Sr. Presidente, o
Regimento. evidentemente. é para ser seguido, mas,
na verdade, não é a forma, e sim o espírito que vivifica
a lei. Peço a V. Ex' que permita que um representante
de cada estado acompanhe o Deputado Nelson Aguiar
na entrega deste documento. Não vejo nisso nenhuma
quebra do Regimento. É o espírito que vivifica a lei.
(Manifestação das galerias)

O SR. PRESIDENTE (José Melo) - Esta presidência
tem toda a tolerância e compreende que é perfeitamente
possível atender à solicitação.

Após o horário de Comunicações de ·Lideranças. an
tes de encerramos a sessão, um representante de cada
Estado poderá vir ao plenário fazer a entrega do docu
mento.

O SR. LYSÂNEAS MACTEL- Sr. Presidente. diante
dos acontecimentos especiais, peço a V. Ex' considere'
corno lido pronunciamento em que respondo ao repre
sentante de um outro partido que fez referências pouco
acertadas, equivocadas. a respeito do candidato do meu
partido.

Há uma pergunta que desejo fazer e que me parece
fundamental: por que as análises que se fazem dos pro
blemas populares não incluem a vontade, as opiniões
e o modo de pensar destes setores? E mais: por que
não falam de suas preferências eleitorais pelos líderes
em quem depositam suas maiores esperanças? Tudo
indica que ainda é costume tratar a população como
tendo de estar submissa à acuidade c onisciência da
vanguarda. O curioso é que, embora notando isto tudo.
muitos intelectuais se calam com receio de enfrentar
os modismo e aquilo que é considerado hegemônico
no momento, mesmo que seja de discutível relação com
a realidade.

Esta é a discussão que se propõe aos que ajudarem
na construção do sqlialismo e da justiça social no Brasil.
Não é possível apegar-se a fórmulas prontas para esta
luta. Nossa preocupação vem do fato de que conside
ramos perigosa a postura da "fazer a cabeça", de condu
zir as massas no rumo de um utopia, de qualquer utopia.
desde que não seja proveniente de uma elaboração co
mum.

Estamos atravessarndo por parte da população. can·
sada de tanto esperar e de tanto ser iludida. Ao lado
das razões provenientes da conjuntura mundial, existem
aquelas produzidas por nosso próprio ser social. mol
dado numa perspectiva de favores, de desejo e de pro
messas vazias. Creio que ninguém escapa, hoje. ao cli·
ma de cinismo e revolta causado pela situação de fraude
e de desconfiança que env.olvem toda a Nação.

Exatamente por estas razões que esta é uma luta
que deverá ocorrer entre os donos do capital e os traba
lhadores, entre a esquercja e a direita e não entre parti
dos que se propõem defender posições progressistas
e lutar pela implantação de um regime que permita
ao povo conduzir seu próprio destino e lutar pela sua
emancipação. Lamentavelmente não é isto que está
acontecendo. As acusações que o PDT tem recebido,
através da imprensa. por parte de outros setores qu~

deve.riam estar preocupados com o atraso de nossa bur·
guesia e com a permanência de resquícios do autorita-
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rismo, mostram o quant" a repressão foi eficaz. Os"
antigos reprimidos se voltam uns contra os outros e
não conseguem articular uma atitude que possa contri
buir com eficácia para o desaparecimento dos privilégios
e da exploração. Se um dos setores progressistas não
se enquadra nas mesmas posições e na mesma cartilha
dos afortunados da inteligência e da análise correta é
imediatamente confundido com o inimigo.

Este é um velho vício das esquerdas latino-americanas
e tem contribuído, sem dúvida, para dificultar o avanço
das chamadas forças progressistas em todo o continente.
Se uma liderança forjada nas lutas, antigas e novas,
pelos direitos populares não se adapta imediatamente
aos jargões e ao comportamento de um modelo preesta
belecido, é automaticamente rejeitado. E, se mesmo
assim, não é derrubado, transformam-se em adversário.

Os setores progressistas deveriam encontrar o que
os une e não o que os separa. Estas divergências, meno
res e maiores, não podem ser utilizadas para a constru
ção de um fosso maniqueísta e sim para a inclusão,
uma vez por todas, do diverso no cenário da existência
política e da própria vida. É preciso romper com o
costume do catecismo, das palavras dc ordem e da con
denação das diferenças a fim de estar livre para uma
vida polítiCa mais ampla e que permita a manifestação
de todos - mesmo que isto não implique a imediata
adesão à teses consideradas absolutas e inadiáveis. O
apressamento leviano não leva a conquista sólidas mas
a atitudes superficiais e, logo ao desalento e ao desen
canto.

Brizola tem sido acusado de atacar outros partidos
de esquerda que, desde a abertura do processo político
no Brasil, foi ele quem se colocou em campo para buscar
outros partidos e outros grupos, e também quem procu
rou sensibilizar outras lideranças para um trabalho con
junto; mas o que se exigiu dele é que capitulasse perante
outras vertentes e que se submetesse às posições de
pequenos grupos e elementos de vanguarda. E aí cabe
perguntar: oas mãos de qucm está a posição antiquada?
Parece que a principal culpa que lhe atribuem está no
fato de que suas ações alcançam imediatamente reper-.
cussão nacional e a constatação de que se trata da maior
liderança atualmente no País. Então, o alcance popular
de sua pessoa é o que amedronta? Será que o mesmo
medo se apodera de setores da direita e da esquerda?

Esta é a discussão que se propõe aos que ajudarem
na construção do socialismo e da justiça no Brasil. Não
é possível apegar-se a fórmulas prontas para esta luta.
Nossa preocupação vem do fato de que consideramos
perigosa a postura de "fazer a cabeça", de conduzir
as massas no rumo de uma utopia, de qualquer utopia,
desde que não seja proveniente de uma elaboração co
mum.

Estamos atravessando uma época de descrenças, de
exaustão e de desencanto por parte da população, can
sada de tanto esperar e de tanto ser iludida. Ao lado
das razões provenientes da conjuntura mundial, existem
aquelas produzidas por nosso próprio ser social, mol
dado numa perspectiva de favores, de despojo e de
promessas vazias. Creio que ninguém escapa, hoje, ao
clima de cinismo e revolta causado pela situação de
fraude e desconfiança que envolvem toda a Nação.

Este é um \'elho vício das esquerdas latino-americanas
e tem contribuído, sem dúvida, para dificultar o avanço
das chamadas forças progressistas em todo o continente.
Se um~ Ii?erança forjada nas lutas, antigas e novas,
pelos direitos populares não se adapta imediatamente
aos jar~ões e: ao GOmportamento de um modelo pré-es
tabeleCido, e.automatIcamente rejeitado. E, se mesmo
assim, não é derrubado, transformam-se em adversário.

Os setores progressistas deveriam encontrar o que
os une c !1ão o que os separa. Estas divergências, meno
res e maIOres, não podcm ser utilizadas para a constru
ção de um fosso maniqueista e sim para a inclusão,
uma vez por todas, do diverso no cenário da existência
política e da própria vida. É preciso romper com o
costume do catecismo, das palavras de ordem e da con
denação das diferenças a fim de estar livre para uma
vida política mais ampla e que permita a manifestação'
de todos - mesmo que ist9 não implique a imediata
adesão à teses consideradas abSOlutas e inadiáveis. O
apressamento leviano não leva a conquistas sólidas mas
a atitudes superficiais e, logo, ao desalento e ao desen
canto.
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Brizola tem sido acusado de atacar outros p~rtidos
de esquerda que, desde a abertura ao processo político
no Brasil, foi ele quem se colocou em campo para buscar
outros partidos c outros grupos, e tamb~m quem procu
rou sensibilizar outras lideranças para um trabalho con
junto; mas o que se exigiu dele é que capitulasse perante
outras ~';;rtentes e que se submetesse às posições de
pequenos grupos e elementos de vanguarda. E aí cabe
perguntar: nas mãos de quem está a posição antiquada?
Parece que a principal culpa que lhe atribuem está no
fato de que suas ações alcançam imediatamene reper
cussão nacional c a constatação de que se trata da maior
liderança atualmente no País. Então, o alcance popular
de sua pessoa é o que amedronta? Será que o mesmo
medo se apodera de setores da direita c da esquerda?

Não seria conveniente perguntar quais as razões de
tanta confiança depositada pelo povo em um líder cuja
longa trajetória é sobejamente conhecida pela dedica
ção aos interesses dos oprimidos? Não é possível per
guntar por que encarna tantas esperanças e tanta fideli
dade? E, finalmente, não seria melhor indagar pelas
razões que o tornam depositário de um leque de Prefe
rência cujas inanlfestações, em sua maioria, vem dos
setores populares?

De qualquer forma não creio que uma análise segura
e equilibrada vá mostrar que sua liderança seja o resul
tado puro e simples da alienação do povo e da ignorância
das massas. Isto sifnifica desde já tripudiar sobre a capa
cidade de escolha da população e prejulgar eternamente
seu senso de oportunidade e de tino político. Assim,
é preciso perguntar onde estão as atitudes novas e a
renovação política, isto é, quando é que o povo vai
ser respeitado em suas preferências e suas aspirações?

Temos de falar sobre divergências e enfrentar o risco
das batalhas eleitorais. Temos, também, de enfrentar
todos os.d~safios que a sociedade nos coloca sem tentar
derrubai desnccessariamente aqueles que serão inevita
velment~ nossos aliados, mesmo que não pareçam tão
certos como nós.

o SR. PRESIDENTE (JOSE) - Findo Otempo desti
nado ao Expediente, vai-se passar à Ordem do Dia.

VI - ORDEM DO DIA

O SR. PRESIDENTE (JOSÉ)

Apresentação de Proposições

Os Senhores Deputados que tenham proposições a
apresentar poderão fazê-lo.

Apresentam proposições os Srs.:

ANTÓNIO DE JESUS - Projeto de resolução que
introduz modificação na Resolução n' 1, de 1970 (CN)
- Regimento Comum, para vedar o uso do fumo no
recinto do Plenário.

- Projeto de resolução que introduz modificações
no art. 29 da Resolução n' 1, de 1970 (Rcgimento Co
mum).

.MÁRIO LIMA - Projeto d<},iêi que dispõe sobre
dispensa sem justa causa nas eíÍtidades a que se refere
o art. 173 da Constituição Federal.

ALDO ARANTES - Projeto de lei que proíbe as
empresas fabricantes ou montadoras organizarem gru
pos de consórcios para a venda dos produtos de sua
fabricação.

PAULO ZARZUR - Projeto dc lei que dispõe so
bre a contratação preferencial de deficientes visuais pela
Previdência Social.

MATHEUS IENSEN - Projeto de lei que isenta
de incidência do IPI os veículos adquiridos por represen
tantes comerciais aut6nomos.

- Projeto de lei quc isenta de incidência do IPI os
veículos adquiridos por motoristas profissionais.

- Projeto de lei que dá nova redação aos artigos
124, 125, 126 e 127, do Código Penal, referentes ao
crime de aborto. •

ULDURICO PINTO - Projeto de lei que dispõe
sobre revogação de dispositivo da CLT, e determina
outras providências.

Sexta-feira 29 10801

Emenda ao Projeto de Lei n' 2.387 de 1989 que dispõe
sobre a gratuidade para livre divulgação pelos meios
de comunicação de massa de programa de interesse
da defesa do consumidor, e determina outras provi
dências.

MAX ROSENMANN - Projeto de lei que dispõe
sobre a participação do empregado no lucro da empresa,
e determina outras providências.

ISMAEL WANDERLEY - Projeto de lei que defi
ne os crimes hediondos, previstos no item XLII, do
art. 5' da Constituição Federal.
. IVO CERSÓSIMO - Projeto de lei que dispõe sobre

a Política Agrícola Nacional regulamentando o art. 187
da Constituição Federal.

LEOPOLDO SOUZA - Projeto de lei que proíbe
a exportação de pedras preciosas e semipreciosas em
bruto e dá outras providências.

GANDI JAMIL - Requerimento de retirada de pro
jeto que dispõe sobre o destino a ser dado aos entorpe
centes apreendidos.

O Sr. Jorge Vianna - Sr. Presidente, pcço a palavra
para uma reclamação.

O SR. PRESIDENTE (José Melo) - Concedo a pala
vra ao nobre Dcputado Jorge Vianna.

O SR. JORGE VIANNA (PMDB - BA Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, mais uma vez, ocupo
a tribuna para reclamar da Mesa da Câmara dos Depu
tados providências sobre pedido de informações que,
em março deste ano, fiz ao Executivo acerca da aplica
ção dos recursos do SUDS nos diversos Estados.

Pelo Regimento Interno, o prazo para resposta é dc
trinta dias. São decorridos mais de seis meses, e o Exe
cutivo não respondeu ao pedido enviado pela Câmara.

Mais uma vez, indago da Mesa que providências a
Câmara dos Deputados vai tomar acerca desse pedido
de informações,

O SR. PRESIDENTE (José Melo) - A Presidência
informa a V. Ex' que essa matéria é da alçada da Primei·
ra Secretaria e que o pedido de informação foi reiterado.
Oportunamente V. Ex' será informado-a respeito do
assunto.

O SR. JORGE VIANNA - Peço à Presidência da
Mesa que recomende à Primeira Secretaria fazer valer
o Regimento Interno para que o Executivo respeite
esta Casa e responda ao requerimento.

O SR. PRESIDENTE ( , ..
) - Vai-se passar ao horário destinado às

Comunicações das Lideranças

O SR. PRESIDENTE (José Melo) - Concedo a pala
vra ao nobre Deputado Plínio Arruda Sampaio, Líder
doPT.

O SR. PLÍNIO ARRUDA SAMPAIO (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - O Partido dos Trabalhadores
(Palmas), vem dizer às meninas e meninos de todo o
Brasil, que vieram encher as galerias e trazer a esta
Casa a presença da infância, que vai, juntamente com
Deputados de outros partidos, fazer uma lei que impeça
a injustiça praticada contra vocês e lhes traga a espe
rança.

Ficamos extremamente contentes hoje, porque vimos
meninos e meninas encherem essas galerias. O Brasil
vai ser democrático no dia em que vocês forem Verea
dores, Prefeitos, Deputados e Governadores, porque
terão tido um tratamento justo neste País.

Era o que queria dizer aos meninos e meninas, em
nome do Partido dos Trabalhadores, que tenho a honra
de representar nesta Casa. (Palmas)

Cumprimento os organizadores desse congresso por
conseguirem trazer vocês a este plenário. Sei que ná
múitos Deputados assustados, porque não é comum
essa algazarra nas galerias, mas é a expressão da alegria
do povo brasileiro, ao resgatar o seu dcstino no menor,
na menina e no menino, que hão de ser os grandes
brasileiros de amnahá.

Um abraço para todos vocês, (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (José Melo) - Concedo a pala
vra ao nobre Deputado Aldo Arantes, que falará pela
Liderança do PC do B.
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o SR. ALDO ARANTES (PC do B - GO. Sem
revisão do orador.) - Crianças, jovens representantes
do Brasil futuro. venho aqui. em nome da Liderança
do partido Comunista do Brasil, dizer a vocês que o
meu partido está solidário com a luta da criança e do
jovem, principalmente da criança e do jovem pobres,
porque. na verdade. o problema da criança abandonada
está relacionado a outro extremamentc grave: neste
País, ricos e pobres; os filhos dos ricos têm acesso à
educação, mas os filhos dos pobres. não.

Os filhos dos ricos se alimentam e têm casa para
morar, mas os filhos dos pobres não têm como se ali
mentar nem casa para morar. (Palmas nas galerias.)
Os filhos dos ricos têm uma vida tranqüila, porque seus
pais ganham um bom salário, mas os filhos dos pobres,
muitas vezes. são obrigados a ir para asruas e a fazer
pequenos trabalhos, passando a ser tratados como se
fossem "trombadinhas".

Na verdade, o que acontece é que existe uma pro
funda injustiça social neste País, e as vítimas maiores
dessa injustiça são as crianças.

Por isso, quero dizer que a posição do partido Comu
nista do Brasil é inteiramentc favorável à imcdiata vota
ção do estatuto da Criança e dos Adolescentes.

O aspecto mais importante para garantir o avanço
deste País é a organização do povo. Enquanto os traba
lhadores estavam desunidos, não tinbam força; enquan
to os índios estavam desunidos. não tinham força; en
quanto as mulheres estavam desunidas. não tinbam for
ça. Assim, chegou a vez de as crianças e de os adoles-
centes se organizarem. ..

Companheiros. crianças e adolescentes. contem com
oapoio e com a solidariedade do partido Comunista
do Brasil. (Palmas.)

Durante o discurso do Sr. AldO Arantes o Sr.
José Melo, Suplente de Secretário, deixa a cedeira
da presidência que é oCl/pada pelo Sr. Inocéncio
Oliveira, I' Vice·Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Para
falar em nome do PDT, concedo a palavra ao nobre
Líder Vivaldo Barbosa. '

O SR. V"IVALDOBARBOSA (PDT-RJ. Sem revi
são do orador.) -Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados.
em nome da bancada do partido Democrático Traba
lhista, PDT, em nome de nosso Presidente o Líder na
cional Leonel Brizola. saúdo as crianças de nosso Brasil.
que hoje enriquecem a Câmara dos Deputados e o Con
gresso Nacional com sua presença.

Saúdo as crianças marginalizadas, humildes. injusti
çadas. abandonadas e esquecidas. Saúdo-as em nome
do PDT. partido que dá a todos os seus filiados o maior
orgulho, a maior felicidade. que é ter inscrito em seu
programa, em sua plataforma, como prioridade número
um da nossa vida pública, a assistência.o amparo e a
proteção à criança. .

Na hora em que votamos o npvo Estatuto da Cnança
e do Adolescente, temos a satisfação de ter como grande
artífice e mãior responsável por sua elaboração um De
putado brizolista do PDT. o colega NélsiJn Aguiar. Este
foi o grande articulador para que esta casa votasse com
urgência o Estatuto da Criança e do Adolescente.

O Deputado Nélson Aguiar é uma das figuras mais
expressivas do Congresso Nacional companbeiro. ~osso,
nosso irmão de ideal, e enche de orgulho, fehCldade
e satisfação a bancada do nosso partido.

Por isso, crianças e jovens adolescentes do uosso Bra
sil, a bancada do PDT, Partido Democrático Traba
lhista. orientada e liderada por Leonel Brizola. na Câ
mara, no Congresso Nacional, está uníssona e vai votar
imediatamente. com urgência, o texto do estatuto que
hoje vocês trouxcram e submeteram ao Congresso Na
cionaI. E não apenas isso: afirmamos 'perante vocês
que a nossa razão maior na \ida públicá, de fazer polí
tica, de estar aqui nesta Casa e ser Deputados, é a
devoção a princípios, prioridades maiores, como a defe
sa dos interesses. dos direitos do menor, enfim, da crian
ça brasileira.

Já temos uma experiência, pois inauguramos neste
País a maior obra social que a sua História já conheceu:
a escola de expediente integral. o CrEP. No Rio de
Janeiro, construÚllos os CIEP para as crianças e hoje
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temos uma idéia fixa: queremos construir CrEP, esco
las, e proteger as crianças no Brasil inteiro. em cada
cidade, em cada Estado.

A vocês, crianças do Brasil, as homenagens do PDT,
as homenagens de Leonel Brizola.

O SR, PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A Presi
dência associa-se às manifestações de apreço aos partici
pantes do II Encontro Nacional dos Meninos e Meninas
de Rua e avisa que. logo após o encerramento desta
sessão, terá o maior prazer em receber uma represen
tação de cada Estado neste plenário. (Palmas nas Ga-
lerias.) .

Ó SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Esta
Presidência comunica que se acha à disposição dos Srs.
Deputados o suplemento do "Diário do Congresso Na
cional" do dia 22 de setembro passado, referente à
sessão da Câmara dos Deputados do dia 21 do mesmo
mês.

O citado suplemento circula a partir de hoje com
o texto da Resolução n" 17, que aprovou o Regimento
Interno da Câmara dos Deputados. '

Nos termos do art. 7' da mencionada Resolução, co
munico aos Srs. Deputados que, a partir deste momen
to, os trabalbos da Casa passam,a reger-se pelo novo
texto regimental. (Palmas.)

Como primeira providência, reporto-me ao § I" do
art. 79, que diz:

"A Bíblia Sagrada deverá ficar, durante o tempo
da sessão, sobre a Mesa, à disposição de quem
dela quiser fazer uso". .

Esta Presidência convida o nobre Deputado Antônio
de Jesus, autor da emenda que deu origem ao citado
dispositivo, a trazer o Texto Sagrado à Mesà, e. em
seguida, proferir algumas palavras.

O SR. ANTÔNIO DE JESUS (PMDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, neste momento
de suma importância para todo o Brasil. qllando· mais
uma vez esta Casa pode dar uma demonstração do te·
mor a Deus- que é o princípio de toda sabedoria
- peço a V. Ex' permissão para dizer algumas palavras.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, ainda que vivamos
num mundo moderno e científico. a Bí!blia continua
sendo o guia do Criador para a Humanidade, e deve
estar disponível a todas as nacionalidades e formações.

A Bíblia contém partes que feram escritas há mais
de 3.400 anos, porém continua sempre atualizada. evÍ
denciaDdo fatos históricos e proféticos.

Segundo publicações recentes, a Unesco afirma ser
a Bíblia o livro mais traduzido no mundo. De acordo
com as Sociedades Bíblicas Britânicas. atualmente en
contra-se em mais de 1.800 línguas e dialetos.

Foi a Bíblia que deu símbolo à imprensa de Guten
berg no século XV. na Alemanba. propiciando à im
prensa tornar·se, em conseqüência, o principal meio
de comunicação de massas.

Como resultado, a leitura e a escrita se difundiram
rapidamente por toda a parte. O dia de hoje marca
a história deste Parlamento. Quero agradecer a V. Ex',
Sr. Presidente, o acatamento condigno dessa emenda
ao Regimento Interno da Câmara dos Deputados:

Não poderia deixar de rememorar os dias já idos
da Assembléia Nacional Constituinte. quando. também
por uma proposta da nossa lavra, ficou· consignada a
presença da Blblia Sagrada no Regimento Interno da
Assembléia Naciánai Constituinte e, conseqüentemen·
te, a sua presença viva sobre a mesa.

Neste instante. esta Casa está. creio. mais abençoada,
porque o Regimento Interno. em seu art. 79. § 1", deter
mina: "A Bíblia Sagrada permanecerá ,durante todo
o tempo da sessão sohre a Mesa, à disposição de qucm
dela quiser fazer uso" .

Sr. Presidente, Srs. Deputados, este livro náo é ape·
nas estudado e investigado por teólogos, mas torna-se
fonte de consulta e pesquisa de antropólogos, juristas.
psicólogos, historiadores. pedagogos e cstudiosos que
procuram aprimorar os seus conhecimentos dentro da
reta justiça.

A Bíblia trata de assuntos de interesse vital, do bem·
estar pessoal. familiar e social. tendo como valor maior
o amor fraternal, que promove a segurança, o respeito
e o equilíbrio em todas as instituições.
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Os antigos problemas da Humanidade ainda existem.
exigindo soluções sensatas. coerentes e exequí;eis..

O progresso científico por vezes tem contnbuldo e
reduzido as distâncias entre os povos da terra. No entan
to. em vez de diminuir as dificuldades e couflitos. os
item. pelo contrário, aumentado. Embora as invenções
modernas tenham provido muitas comodidades, não
solucionaram os principais problemas da Humanidade.

Quando é que a necessidade de se aprender a viver
em união e paz com os outros foi mais vital? Quando
é que foi mais vital saber como tornar fortes.e_amor?~os
os vínculos da família e poder tomar declsoes sabias
em tempos de crise? É porque a Bíblia ataca tais proble
mas que ela tem um atrativo tão universal. Esta é uma
forte razáo por que. honradamente. trago..às mãos para
a Mesa deste Plenário um exemplar da BÍblia Sagrada.
na expectativa que ela seja examinada por todos nós,
uma vez que trata do próprio objetivo da vida. Que
ela seja realmente uma lãmpada para os nossos pés
trôpegos e uma luz para os nossos caminhos.

o Sr. José Genoíno - Sr. Presidente. peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado José Genoíno.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT - SP. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordcm, com base no Regimcnto Interno. na medida
em que o Deputado que me antecedeu fez uso da paI_a
VIa numa espécie de comunicação parlamentar. Nao
se tratava de uma questão de ordem.

Estou observando o que diz o art. 74. Respeito pro
fundamente o ponto de vista do Deputado que me ante
cedeu. S. Ex' emitiu um pensamento. um juízo de valor
sobre um ponto de vista de natureza filosófica, ideoló
gica e ética, que respeito, porque defendi e defendo
a plena liberdade religiosa. Apesar do respeito que te
nho pelo Deputado Antônio de Jesus. pela sua crença.
pela sua maneira de pensar. materia!izada en: elo~ios

à Bíblia Sagrada e na sua defesa, nao podena deixar
de discordar da vinculação da instituição parlamentar.
da Mesa. conforme diz o Regimento Interno, com deter
minado ponto de vista. Esse fato fere, inclusive, o prin
cípio da plena liberdade religiosa.

V. Ex'. como Relator do Regimento Interno. sabe
que apresentei emenda suprimindo a evocação da prote
ção de Deus na abertura da sessão, e a colocação da
Bíblia Sagrada sobre a Mesa da Câmara dos Deputados,
em nome da liberdade religiosa. Como ateu. como hu
manista. cOmo defensor, no plenário, da liberdade reli

'giosa - condenei inclusiv~ as perseguições.à umbanda
e ao candomblé, na Bahia - quero mamfestar meu
respeito ao Deputado Antônio de Jesus e,à sua.posiç~o

filosófica. Todavia, quero regIstrar, tambem, mmha dIS
cordância. neste momento - repito - com o fato dc
a Casa ter aprovado essa vinculação, pois esta institui
ção parlamentar deve ser laica e plural para com a
Bíblia Sagrada.

Nesta Casa. existem aqueles que seguem e aqueles
que não seguem a Bíblia Sagrada. Apesar do respeito
que tenho por essa obra histórica, literária c polític~,

estou entre os Deputados que não seguem 05 seus pnncl-
pios filosóficos. ,

Sr. Presidente. agradeço a. V. Ex' a oportumdade
de me manifestar.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Esta
,Presidência respeita o ponto de vista do nobre Dcpu
tado José Genoíno. No entanto, trata-se de matéria
aprovada pelo Pleuário. Sobre a mesma não existem
maiores discussões.

Recebo de bom grado. neste momento, em nome
da Presidência, a Bíblia Sagrada, que será colocada
sobre a mesa, neste instante. para reger nossos traba
lhos. (Palmas.) De um lado ficará a Bíblia Sagr~da

e, do outro. a Constituição da República Federativa
do Brasil. (Palmas.) (Muito bem!)

O Sr. Daso Coimbra - S~. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V. Ex' a palavra.

O SR. DASO COIMBRA (PMDB -RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente. procurei ater-me ao art.
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74 do Regimento Interno para pedir a palavra pela
ordem. Quero que fique registrado nos Anais da Casa
o trabalho heróico do Deputado Inocêncio Oliveira co
mo Relator deste Regimento Interno. Não tivéssemos
a dedicação e assiduidade de S. Ex', Relator deste traba
lho, para ouvir as reivindicações de todos; e não tivésse
mos a inteligência e a capacidade de S. Ex' para discernir
entre o que é bom ou mau, não teríamos este Regi
mento.

Sr. Presidente, pedi a palavra antes que comece a
nos regex um novo estatuto, para deixar registrado nos
Anais da Casa que este Regimento se é um consenso
de Plenário, deve-se especialmente ao trabalho elabo
rado por V. Ex'

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Esta
Presidência agradece emocionada ao nobre Deputado
Daso Coimbra as palavras carinhosas e elogiosas, mas
transfere-se aos prezados pares. A aprovação do Regi
mento só foi possível graças ao apoio firme e decidido
do Presidente Paes de Andrade e de todos os Deputados
sobretudo dos Líderes, que em 76 reuniões trabalharam
e discutiram a fim de que pudéssemos chegar a um
texto que representasse a vontade de toda a Casa.

O Sr. Osvaldo Bender - Sr. Presidente, pcço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V. Ex' a palavra.

O SR. OSWALDO BENDER (PDS - RS. Sem revi
são do orador) - Sr. Presidente, nesta beve comuni
cação', em primeiro lugar, quero congratular-me com
o nobre Deputado Antônio de Jesus pela aprovação,
de sua cmenda, que estabelece que a Bíblia Sagrada
fará parte dos trabalhos desta Casa, o que, sem dúvida,
vai inspirar-nos. Quc suas palavras sábias possam sem
pre nos iluminar, pois é a maneira correta para a forma
ção de uma consciência sadia e justa.

Não poderia dcixar de me congratular com todos
aqueles que hoje aqui se manifestaram com relação
à visita das crianças dc rua a esta Casa. Também quero
associar-me a essas manifestações e dizer que nós, adul
tos, sem dúvida, vivemos em função da criança. Não
fossem as crianças, nossa vida não teria sentido algum.

Quero também alertar as crianças para que não se
iludam com as palavras bonitas, brilhantes, que brota
ram aqui no dia de hoje. Conheço bem esta Casa. (Pal
mas.)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - É ver
dade.

O SR. OSVALDO BENDER - Sr. Presidentc, ainda
hoje pela manhã, levei às Lideranças pedido de urgência
para projeto de lei que vem ao encontro do trabalhador,
pois cria uma Junta de Conciliação e Julgamento. No
entanto, isso me foi negado, o que me doeu muito,
porque muitas vezes esta Casa deixa de votar matérias
urgentes, mas, quando é de interesse dos próprios Parla
mentares, os projetos tramitam com uma urgência nun
ca vista.

Manifesto minha tristeza por não ter conseguido ur
gência para o projeto, que já está tramitando nesta
Casa há mais de meio ano. Pela falta daquela Junta,
os trabalhadores precisam deslocar-se, pcrcorrer 150
km para resolver uma demanda trabalhista.

Sr. Presidente, reitero às crianças meu alerta no senti
do de não ficarem eufóricas apenas com palavras.Que
remos ações; queremos atos.

O Sr. Eliel Rodrigues - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Eliel Rodrigues.

O SR. E;LIEL RODRIGUES (PMDB - PA. Sem
r~visão do orador.) - Sr. Presidente, nesta oportu
mdade, quero congratular-me com V. Ex' e com a Mesa
por já estarmos utilizando o nosso novo Regimento
Intern? Quero também expressar minha satisfação pela
conqUista de nosso companheiro evangélico, o nobre
Deputado Antônio de Jesus. Agora temos sobre essa
mesa o que há de mais precioso no mundo, a palavra
de Deus. Temos deveres uns para com os outros, para
conosco mesmo e para com Deus.
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Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, que seguem
o disposto nesse Lil'ro, que ensina quem é Deus, quem
é o homcm e o que Deus quer do homem. Então.
deixemos que a nossa Pátria se dirija pelas noções e
pela estrutura desse Livro, pois somente assim teremos
sábios, dignos, corretos e justos, para esta vida c para
a eternidade.

O Sr. Gerson Peres - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio de Oliveira) - Tem
V. Ex' a palavra.

O SR. GERSON PERES (PDS - PA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, quero usar da palavra
para fazer algumas considerações. A primeira diz res
peito ao eminente companheiro, Deputado Oswaldo
Bender.

Como estamos respondendo pela Liperança do parti
do que S. Ex' integra, oferecemos a nossa assinatura
ao seu pedido de urgência, para que fique bem claro
que o Partido Democrático Social não se omitiu.

A segunda é com relação às crianças. Em nome da
Liderança, queremos associar-nos aos desejos e aspira
ções dessas crianças, que estão sendo conduzidas por
grupos c coordenadores nesta Casa. Mas também quero
criticar o seu movimento. É preciso que tenhamos cui
dado em não as manipular. Por exemplo - vou à ferida,
pois digo o que penso - acho estranho que Governa
dores dos Estados, que pagaram as passagens e contra
taram os ônibus para que essas crianças viessem a Brasí
lia, sejam execrados e criticados através de panfletos.
Acho que não é educativo as crianças trazerem uma
faixa e a colocarem no plenário do Congresso Nacional,
dizendo que o Governo Sarney matou tantas crianças.
Não é essa a verdadeira educação que se deve dar às
crianças. Parece que estamos tirando conclusões preci
pitadas sobre esse movimento. Também quero conde
nar a manipulação política das crianças.

Se abrirmos, a Bíblia introduzida neste plenário gra
ças ao trabalho do eminente colega, Deputado Antônio
de Jesus, que por coincidência tem o mesmo nome de
Jesus menos em uma de suas páginas, que não comovem
a sensbilidade do Deputado José Genoíno, uma das
mais belas passagens: Jesus estava ocupado, e as crian
ças queriam incomodá-lo; os apóstolos disseram que
não se aproximassem, e Ele os repeliu. Poucas vezes
Jesus teve ímpetos dc reação. Uma foi para enxotar
os ladrões do tempo com chicote. Outra foi quando
disse a Judas: "Melhor fora que nunca tu tivesses nasci
do". Outra reação foi quando Ele disse: "Deixai vir
a mim as criancinhas, porque é delas o Reino dos Céus".
Também lembrou-se de que, para entrar no reino da
glória, precisamos ter a beleza das crianças. Se a criança
representa para a sociedade a pureza, a dignidade, a
beleza c o sofrimento pela marginalização dos gover
nantes, não só de hoje, mas de ontem c anteontem
- as crianças de Biaffa, raquíticas c abandonadas, as
do mundo inteiro e do Brasil - precisamos ter mais
respeito por elas c trazê-las ao Congresso Nacional para
ouvir lições como as do Deputado Lysãnas Maciel, que
expôs suas idéias, pregou e criticou. Elas viram o que
é o Parlamento e o que ele representa. elas ouviram
lições como as do Deputado Nelson Aguiar, que chegou
a derramar lágrimas ao lado do Vice-Presidente, quan
do ouvia comovido uma criança falar no plenário, e
de tantos outros oradores que me antecederam.

O Partido Democrático Social é mais realista, Sr.
Presidente, associando-se ao movimento das crianças
contra a manipulação das mesmas, é solidário para que
possamos votar, a curto prazo, essa lei que as protegerá.

Oxalá, o Gove,rno a faça cumprir. .
Era o que tinha a dizer.

O Sr. José Genoíno - Sr. Presidente, peço a palavra,
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V. Ex' a palavra pela ordem.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT - SP. Sem revisão do
orador) - Sr. Presidente, não vou abusar da paciência
de V. Ex' Serei breve.

Em primeiro lugar, quero contestar as palavras do
Líder do PDS, na pessoa do Deputado Gerson Peres,
em dois aspectos. O primeiro, ao se referir à manipu
lação do movimento das crianças. Isso não procede.
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Quem viu este movimento hoje, quem viu as denúncias
divulgadas pela imprensa e por todos os canais de televi·
são, só não tendo a sensibilidade aguçada para uma
realidade dramática pode imaginar que essa manifes
tação democrática das crianças em Brasília, no Con·
gresso Nacional, pode ser obra de qualquer manipu
lação. Não é, Deputado. É a realidade dura, exposta
na vida dessas crianças que são jogadas nas ruas por
esse sistema miserável e opressor.

A segunda contestação: não é falta de sensibilidade,
Deputado Gerson Peres, o meu ponto de vista em rela
ção à Bíblia Sagrada. Tenho respeito pelos que profes
sam a sua filosofia, mas não concordo, em nome da
liberdade de religião, que se vincule uma instituição
estatal a determinada religião. Há os que não têm reli
gião, há os espíritas e outras profissões religiosas que
não podem necessariamente ser vinculcadas a um único
tipo de religião. Em nome do pluralismo, da plena libe
rade, manifestei-me em relação à colocação da Bíblia
Sagrada na Mesa. Fiz isso em forma de emenda. Perdi
na Câmara dos Deputados, como perdi na Constituinte.
Acho que foi um erro vincular-se o nome de Deus à
Constituição. Em respeito a Seu nome é que eu não
queria fosse colocado no texto da Carta Magna.

Sr. Presidente, não professo a Bíblia Sagrada, mas
se ela for colocada e respeitados os dez mandamentos,
certamente esta Casa dará um grande evanço daqui
para a frente. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Esta
presidência comunica aos Srs. Deputados que, nos ter
mos do § 2' do art. 4' do Regimento Interno que hoje
entra em vigor, se inicia nesta data o prazo de 5 sessões
para apresentação de emendas, na Comissão de Agri
cultura c Política Rural, ao projeto de lei que visa a
regulamentar o art. 59 da Constituição Federal, seguin
te:

- Projeto de Lei n' 1.068/88, que "regulamenta o
art. 187 da Constituição Federal, que trata âa Política
Agrícola".

O projeto é de autoria do Deputado José Egreja,
estando a ele anexadas as seguintes proposições:

PL J .427/88 - de autoria do Deputado Denisar Ar
neiro; PL 2.826/89 - de autoria do Deputado Antonio
Marango - PL 3.031/89 - de autoria do Deputado
Valdir Colatto; PL 3.086/89 -de autoria do Deputado
Nelton Fricdrieh - PL 3.363/89 - de autoria do Depu·
tado Jorge Uequed - PL 3.376/89 - de autoria do
Deputado Antônio Britto - PL - 3.388/89 - de auto
ria do Deputado Eraldo Trindade - PL 3.399/89 
de autoria do Deputado Carlos Cardinal-PL3.632/89
-dc autoria do Deputado Ivo Mainardi - PL 3.418/89
- de autoria do Deputado Osvaldo Bender - PL
3.447/89 - de autoria do Deputado Vicente Bogo;
PL 3.466/89 - de autoria do Deputado Adroaldo
Streck; PL 3.488/89 - de autoria do Deputado Carlos
Cardinal; PL 3.563/89 - de autoria do Deputado Vilson
Souza; PL sln', de autoria do Deputado Jorge Hage.

O Sr. Aldo Arantes - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem. . .

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V. Ex' a palavra pela ordem.

O SR. ALDO ARANTES (PC do B-GO. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, solicitaria que fosse ane
xado projeto de minha autoria, que tive oportunidade
de dar entrada ontem nesta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - V. Ex'
será atendido.

O Sr. Vasco Neto - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V. Ex' a palavra pela ordem.

O SR. VASCO NETO (PSC - BA. Sem revisão do
orador.) -Sr. Presidente, son o mais jovem Deputado
desta Casa, assumi ontem e quero registrar minha pre
sença.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Esta
Presidência determina à Mesa que faça a anotação da
presença de V. Ex'

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Gosta
ria de dizer, mais uma vez, que receberei os represen-
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tantes das crianças de todos os Estados do nosso País.
Para isso, pediria aos Líderes presentes que acompa
nhassem as crianças para que possamos, assim, rece
bê-Ias neste plenário.

VII - ENCERRAMENTO
o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Nada

mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

DEIXflM DE COMPARECER OS SENHO
RES:

Acre

Francisco Diógenes - PDS; Geraldo Fleming ~
PMDB; João Maia - PMDB; Rubem Branquinho 
PL.

Amazonas

Bernardo Cabral - PMDB; Beth Azize - Carrel
Benevides - PTB; Ézio Ferreira - PFL; José Dutra
-PMDB; Sadie Hauache -PFL.

Rondônia

Arnaldo Martins - PSDB; Assis Canuto - PL; Cha
gas Neto - PMDB; Francisco Sales - PMDB; José
Guedes - PSDB; José Viana - PMDB; Raquel Cân
dido - PDT; Rita Furtado - PFL.

. Pará

Ademir Andrade - PSB; Aloysio Chaves - PFL;
Amilcar Moreira - PMDB; Arnaldo Moraes 
PMDB; Asdrubal Bentes - PMDB; Benedicto Mon
teiTO - PTB; Carlos Vinagre - PMDB; Domingos
Juvenil - PMDB; Fausto Fernandes - PMDB; Fer
nando Vclase6 - PMDB; Gabriel Gucrreiro - PSDB;
Jorge Arbage - PDS; Mário Martins - PMDB; Paulo
Roberto - PL.

Tocantins

Ary Valadão - PDS; Edmundo Galdino - PSDB;
Freire Júnior - PRN; Moisés Avelino - PMDB; Paulo
Sidnei - PMDB.

Maranhão

Albérico Filho - PDC; Cid Carvalho - PMDB;
Edivaldo Holanda - PCN; Eurico Ribeiro - PRN;
Francisco Coelho - PDC; Haroldo Sabóia - PMDB;
Jaymc Santana - PSDB; Joaquim Haick'el - PDC;
José Carlos Sabóia - PSB; Vieira da Silva - PDS.

Piauí

Átila Lira - PFL; Felipe Mendes - PDS; Jesualdo
Cavalcanti - PFL; José Luiz Maia - PDS; Manuel
Domiugos - PC do B; Myriam Portella - PDS; Paes
Landim - PFL; Paulo Silva - PSDB.

Ceará

Carlos Virgílio - PDS; César Cals Neto - PSD;
Expedito Machado - PMDB; Furtado Leite - PFL;
Haroldo Sanford-PMDB; José Lins - PFL; Ubiratan
Aguiar-PMDB.

Rio Grande do Norte

Flávio Rocha - PRN; Henrique Eduardo Alves
PMDB; José Bezerra Marinho - PMDB; Marcos For
miga - PL; Ney Lopes - PFL; Vingt Rosado 
PMDB.

Paraíba

Adauto Pereira - PDS; Agassiz Almeida - PMDB;
Antonio Mariz - PMDB; Edivaldo Motta - PMDB;
Francisco Rolim - PSC; José Maranhão - PMDB;
Lucia Braga - PDT.

Pernambuco

Artur de Lima Cavalcanti - PDT; Cristina Tavares
-PSDB; Fernando Bezerra Coelho -PMDB; Fernan
do Lyra - PDT; Gilson Machado - PFL; Gonzaga
Patriota - PDT; Harlan Gadelha - PMDB; José Car
los Vasconcelos - PMDB; José Jorge - PFL; José
Mendonça Bezerra - PFL; José Tinoco - PFL; Mar
cos Queiroz - PMDB; Osvaldo Coelho - PFL; Paulo
Marques - PL; Roberto Freire - PCB; Wilson Cam
pos-PMDB.

mARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Alagoas

Albérico Cordeiro - PFL; Geraldo Bulhões - PRN·
José Thomaz Núnô - PFL; Rcnan Calheiros - PRN:
Roberto Torres - PTB; Vinicius Cansanção - PFL.

Sergipe

Acival Gomes - PSDB; Bosco França - PMDB;
Cleonâncio Fonseca - PFL; Lauro Maia - PFL

Bahia

Ângelo Magalhães - PFL; Fernando Santana 
PCB; Francisco Benjamim - PFL; Francisco Pinto 
PMDB; Genebaldo Correia - PMDB; Haroldo Lima
- PC do B; João Carlos Bacelar - PMDB; Jonival
Lucas - PDC; Jorge Hagc - PSDB; José Lourenço
- PFL; Lídice da Mata - PC do B; Luiz Vianna Neto
- PMDB; Nestor Duartc - PMDB; Raul Ferraz -
PMDB; Sérgio Brito - PRN; Waldeck Ornélas - PFL.

Espírito Santo

Lezio Sathler - PSDB; Nyder Barbosa - PMDB;
Pedro Ceolin - PFL; Rose de Freitas - PSDB.

Rio de Janeiro

• Adolfo Oliveira - PL; Aloysio Teixeira - PMDB;
Alvaro Valle - PL; Amaral Netto - PDS; Arolde
de Oliveira - PFL; Bocayuva Cunha - PDT; Brandão
Monteiro - PDT; Carlos Alberto Caó - PDT; César
Maia - PDT; Denisar Arneiro - PL; Doutel de An
drade - PDT; Edmilson Valentim - PC do B; Fábio
Raunheitti - PTB; Feres Nader - PTB; Francisco
Dornelles - PFL; Gustavo de Faria - PRONA; Jayme
Campos - PRN; Jorge Leite - PMDB; José Carlos
Coutinho - PL; José Maurício - PDT; Márcia Cibilis
Viana - PDT; Márcio Braga-PMDB; Messias Soares
- PMDB; Nelson Sabrá -PRN; Oswaldo Almeida
- PL; Paulo Ramos - PDT; Roberto Augusto -
PL; Roberto Jefferson - PTB; Ronaldo Cezar Coelho
- PSDB; Rubem Medina - PRN; Sérgio Carvalho
- PDT; Sotero Cunha - PDC; Vivaldo Barbosa -
PDT; Vladimir Palmeira - PT.

Minas Gerals

Aloísio Vasconcelos - PMDB; Alysson Paulinelli
- PFL; Bonifácio de Andrada - PDS; Carlos Cotta
-PSDB; Carlos Mosconi -PSDB; Christóvam Chia-
radia - PFL; Dálton Canabrava - PMDB; Elias Mu
rad - PSDB; Hélio Costa - PRN; Israel Pinheiro
-PMDB; João Paulo-PT; José Geraldo- PMDB;
José Santana de Vasconcellos - PFL; José Ulísses de
Oliveira - PMDB; Lael Varella - PFL; Leopoldo
Bessone -PMDB; Luiz Leal-PMDB; Marcos Lima
- PMDB; Mário Assad - PFL; Mário de Oliveira
- PRN; Maurício Campos - PFL; Maurício Pádua
- PMDB; Mauro Campos - PSDB; Melo Freire -
PMDB; Mello Reis - PDS; Milton Lima - PMDB;
Oscar Corrêa - PFL; Paulo Delgado - PT; Roberto
Brant-PMDB; Roberto Vital-PRN; Ronaldo Car
valho - PMDB; Ronaro Corrêa - PFL; Saulo Coelho
- PFL; Sérgio Naya - PMDB; Sérgío Werneck
_PMDB; Sílvio Abreu --:- ; Virgílio Guimaráes - PT;
Ziza Valadares -;- PSDB.

São Paulo

Adhemar de Barros Filho - PRP; Afif Domingos
- PL; Agripino de Oliveira Lima - PFL; Airton San
doval~ PMDB; Antônio Salim Curiati - PDS; Arnal
do Faria de Sá - PRN; Arnold Fioravante - PDS;
BeteMcndes-PMDB; Caio Pompeu - PSDB; Cunha
Bueno - PDS; Delfim Netto - PDS; Doreto Campa
nari - PMDB; Fábio Feldmann - PSDB; Fausto Ro
cha- PRN; Fernando Gasparian - PMDB; Florestan
Fernandes - PT; Francisco Amaral-PMDB; Gastone
Righi - ~TB; Gerson Marcondes - PMDB; Gumer
cindo Milhomem - PT; Hélio Rosas - PMDB; Irma
Passoni - PT; João Cunha - PST; João Herrmann
Neto - PSB; João Rezek - PMDB; José Camargo
- PFL; José Carlos Grecco - PSDB; José Egreja
- PTB; José Serra - PSDB; Leonel Júlio - PPB;
Luiz Inácio Lula dâ Silva - PT; Maluly Neto - PFL;
Manoel Moreira - PMDB; Mendes Botelho - PTB;
Nelson Seixas - PDT; Ralph Biasi - PMDB; Ricardo
Izar - PL; Robson Marinho - PSDB; Samir Achôa
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- PMDB; Sólon Borges dos Reis - PTB; tidei de
Lima - PMDB; Tito Costa - PMDB; Ulysses Guima
rães-PMDB.

Goiás

Délio Braz -PMDB; Genésio de Barros - PMDB;
José Gomes-PRN; Maguito VileJa-PMDB; Manoel
Mota - PMDB; Paulo Borges - PDC; Roberto Bales
tra-PDC:

Distrito Federal

Márcia Kubitschek - PRN.

Mato Grosso

Antero de Barros - PMDB; Joaquim Sucena 
PTB; Jonas Pinheiro - PFL; Júlio Campos - PFL;
Osvaldo Sobrinho - PTB; Percival Muniz - PMDB;
Rodrigues Palma"":' PTB; Ubiratan Spinelli - PLP.

Mato Grosso do Sul

José Elias - PTB; Plínio Martins - PMDB; Rosário
Congro Neto - PMDB.

Paraná

Airton Cordeiro - PFL; Alarico-Abib - PMDB;
Antônio Ueno - PFL; Borges da Silveira - PDC;
Dionísio DalPrá - PFL; Erviu Bonkoski - PTB;
Euclides SeaJco-PSDB; Hélio Duque - PMDB; Jacy
Scanagatta - PFL; José Carlos Martinez - PRN; Mat
tos Leão - PMDB; Maurício Nasser - PMDB; Nelton
Friedrich - PSDB; Nilso Sguarezi - PMDB; Osvaldo
Macedo - PMDB; Paulo Pimentel - PFL; Renato
Johnss6n - PRN; Sérgio Spada - PMDB; Waldyr
Pugliesi - PMDB.

Santa Catarina

Artenir Werner - PDS; Francisco Küster - PSDB;
Geovah Amarante - PMDB; Luiz Henrique 
PMDB; Neuto de Conto - PMDB; Ruberval Pilotto
- PDS; Valdir Colatto - PMDB.

Rio Grande do Sul

Adylson Motta - PDS; Antônio Britto - PMDB;
Arnaldo Marangon - PT; Arnaldo Prieto - PFL; Car
los Cardinal - PDT; Darcy Pozza - PDS; Erico Pego
raro - PFL; Hermes Zaneti - PSDB; Hilário Braun
- PMDB; Ibsen Pinheiro - PMDB; Irajá Rodrigues
- PMDB; Ivo Mainardi - PMDB; Jorge Uequed -
PSDB; Lélio Souza - PMDB; Luís Roberto Ponte
- PMDB; Nelson Jobim - PMDB; Ruy Nedel 
PMDB; Telmo Kirst - PDS; Victor Faccioni - PDS.

Amapá

Annibal Barcellos - PFL; Eraldo Trindade - PL.

Roraima

Marluce Pinto - PTB.

oSR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Encerro
a sessão, convocando outra paraamanhã, dia 29, sexta
feira, às 9:00 horas.

Encerra-se a Sessão às 16 horas e 52 mÍlluros.

ATAS DAS COMISSÕES
COMISSÃO DE AGRICULTURA

E POLITICA RURAL
27' Reunião (Ordinária),

realizada a 27 de setembro de 198~

Às onze horas e quinze minutos do dia vinte e sete
de setembro de mil novecentos e oitenta e nove reu
niu-se a Comissão de Agricultura e Política Rural, em
BrasUia, na Sala n' 17, sob a Presidência do Senhor
Deputado José Egreja, Presidente. Presentes os Senho
res Deputados: Rodrigues Palma, Vice-Presidente; Ruy
Nedel, Waldyr Pugliesi, João Rezek, Antonio de Jesus,
Jayme Paliarin, Jacy Scanagatta, Cleonâncio Fonseca,
Juarez Marques Batista, Ivo Cersósimo, Costa Ferreira,
João Paulo. Francisco Coelho, Vinícius Cansanção, Ro
berto Balestra, Adylson Motta, Saulo Queiroz, Alexan
dre Puzyna, Ivo Mainardi, Ubiratan Spinelli. Oswaldo
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Bender, José Tava~es, Valdir Colatto, Vicente Bago,
Osvaldo Sobrinho, Erico Pegaroro, Jorge Vianna, Jova
uni Masini. Presente eventualmente o Senhor Deputado
Darcy Deitas. Havendo número regimental, o Senhor
Presidente declara aberta a reunião com a seguintc pau
ta: Discussão e votação do Projeto de Lei n' 1987/89.
Autor: Senado Federal. Relator: Deputado Valdir Co
latto e discussão dos objetivos, princípios e instrumen
tos da Lei Agrícola. A seguir, o Senhdr Presidente de
terminou à Secretária fizesse a leitura da Ata da reunião
anterior que a requerimento do Senhor Deputado Ivo
Cersósimo foi dispensada sua leitura e considerada
aprovada, sem restrições. Ordem do Dia: ;) Projeto
de Lei n' 1987/89. Autor. Senado Federal. Relator:
Deputado Valdir Colatt,o. Parecer: Pela aprovação.
Aprovado por unanimidade. Segue à Coordenação de
Comissões Permanentes. Em seguida, o Senhor Presi
dente concedeu a palavra ao Senhor Deputado Valdir
Colatto para discorrer sobre os objetivos, princípios
e instrumentos da Lei Agrícola. Ponderou se não have
ria a possibilidade de se estudar a Lei Agrícola concomi
tantemente ã Lei Agrária. O Senhor Presidente esclare
ceu que até. o presente momento não havia chegado
à Comissão projeto que trata da Lei Agrária, enfati
zando o longo período que o projeto de Lei Agrícola
de sua lavra ficara sobrestado na Comissão de Consti
tuição e Justiça e Redação ao ser apresentado no dia
doze de outubro de mil novecentos e oitenta e oito,
ou seja, doze dias depois da promulgação da Consti
tuição e que só havia na Comissão os dezessete projetos
que tratam da Lei Agrícola. O Senhor Deputado Valdir
Colatto insistiu junto à presidência no sentido de se
posicionar em relação à atual situação da agricultura
brasileira, pois sem o crédito agrícola o agrjcultor está
impedido de trabalhar por falta de recursos. Às onze
horas e trinta minutos o Senhor Presidente, Deputado

. José Egreja, passou a presidência ao Senhor Deputado
Ivo Mainardi, o mais idoso dentre os presentes, a fim
de responder a Sua Excelência com a isenção do cargo
que ocupa, Com a palavra, o Senhor Deputado José
Egreja disse ser legítima a pressão do setor agrícola,
dos Deputados e órgãos do setor pois a política econô
mica do Governo cstá levando a agricultura brasileira
a obstáculos quase intransponíveis, pagando o "preço"
de todos os males e os custos de uma economia absurda
s'endo realizada há décadas e reafirmou seu empenh~
pessoal em aprovar na Constituição a participação do
setor produtivo na formulação e execução da Polílica
Agrícola. A Lei Agrícola é prioridade absoluta sobre
todos os assuntos, Disse, ainda, Sua Excelência, que
a dependência do setor agrícola à pasta da Fazenda
é muito grande e que deve ser a Lei Agrícola menos
depe~dente dos recursos do Governo. O Senhor Depu
tado Erico Pegoraro falou das dificuldades que encontra
o agricultor para se conseguir os insumos básicos para
plantar a lavoura. Com a palavra, o Senhor Deputado

. José Egreja informou estar o Banco do Brasil levando
a leilão as dívidas dos inadimplentes da agricultura,
tendo em vista a política econômica desorganizada. Dis
se que o setor agrícola perdeu seu poder de troca em'
relação ã indústria. Ao finalizar, asseverou ser o Go
vern,? o primeiro a não cumprir a lei, devendo, assim,
a LeI Agrícola prescrever a pena de responsabilidade
cível-criminal a qu~m não cumpri-la. Em seguida, o
Senhor Deputado Erico Pegoraro disse não possuir o
pequeno agricultor osrecursos imprescindíveis ao plan
tio, nem acesso ã informação. Às onze horas e quarenta
e cinco minutos o Senhor Deputado José Egreja assu
miu a presidência, O Senhor Deputado Vicente Bago
levantou uma questão de ordem sobre a apreciação
da Lei Agrícola e Agrária, defendendo a feitura simul
tânea e não adaptação de uma a outra. Propos a desig
nação de um Relator para a Lei Agrária e o estabele
cimento de prazo para discussão das duas leis concomi
tantemente. O Senhor Presidente esclareceu que ne
nhum projeto de Lei Agrária chegara à Comissão e
disse que tão logo o anteprojeto da Confederação Na
cional dos Trabalhadores na Agricultura - Contag
subscrito pelo Senhor Deputado Jorge Hage, chegu~
à Comissão será imediatamente nomeado um Relator
para ele. Ressaltou que a parte mais polêmica diz respei
'to à questão fundiária e o calor da discussão da Lei
Agrária atrasará a feitura da Lei Agrícola, pelo que
já viu na Casa em torno da discussão da reforma agrária.
O Senhor Deputado Ruy Nedel sugeriu à Comissão
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realizasse uma reunião conjunta com os demais presi
dentes de comissões· para imprimirem aos Projetos de
Lei Agrícola e Agrária maior rapidez na tramitação.
O Senhor Deputado Vicente Bago demonstrou sua
preocupação em relação ao conteúdo das duas leis e
disse ter apresentado dois projetos de Leis Agrícola
e Agrária. O Senhor Presidente disse que se entenderia
com o Presidente da Comissão de Constituição e Justiça
e Redação para encaminhar a esta Comissão os projetos
que porventura se encontrem naquela Comissão. Solici
tou aos companheiros que na próxima reunião tragam
um cabedal intelectual para discussão dos objetivos,
princípios e instrumentos da Lei Agrícola. O Senhor
Deputado Valdir Colatto indagou se já existia um traba
lho de condensação dos projetos para propiciar uma
análise comparativa. O Senhor Presidente, Deputado
José Egreja, esclareceu que determinara à assessoria
procedesse a uma compilação de todos os projetos em
um quadro em que na vertical apareceriam os assuntos
comuns aos Projetos de Lei Agrícola e l1a horizontal
os projetos, extraindo naconfluência das linhas o enfo
que de cada um. Em seguida, o Senhor Presidente fez
a distribuição dos seguintes projetos, PL 903/88 - Ao
Deputado Antonio de Jesus; PL 1716 - Ao Deputado
Rodrigues Palma; PL 2942 - Ao Deputado Ivo Mai
nardi; PL 7128/86 - Ao Deputado Del Bosco Amaral.
O Senhor Presidente comunicou à Comissão ter apre
sentado prójeto que cria o FGTSIITR, que dá ao traba
lhador rural brasileiro o direito de utilizar o fundo para
aquisição de terra, equipamento para seu trabalho e
para aplicar em empresa em que seja titular, ficando
sob a gestão da Caixa Econômica Federal - CEF, e
podendo ser utilizado, também, na compra da casa pró
pria, Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente.
encerrou a reunião às doze horas e dez minutos, convo
cando outra para próxima quarta-feira para discussão
c votação do PL 1637/89 e discussão dos objetivos, prin
cípios e instrumentos da Lei Agrícola, E, para a constar,
eu, Mariza da Silva Mata, Secretária, lavrei a presente
Ata que após lida e aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente, Deputado José Egreja, e irá à publicação
no Diário do Congresso Nacional.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA
ESPORTE E TURISMO

19' Reunião Ordinária, realizada
em 27 de setembro de 1989

Aos vinte e sete dias do mês de ·setembro de mil
novecenJos e oitenta e nove, na salá n' 27 do Anexo
11 da Câmara dos Deputados, às dez horas, reuniu-se
a Comissão de Educação, Cultura, Espotf e Turismo,
pres~ntes os Senhores Deputados Ubiratan Aguiar,
PreSidente; Jorge Hage, Florestan Fernandes e Celso
Doura~o, vice-Presidentes; Octávio Elísio, José Quei
.ro~; Rita Camata, Costa Ferreira, FálJio Raunheitti,
LUIZ Marques, Mauro Sampaio, Álvaro Valle Átila
Lira, Milton Barbosa, Orlando Pacheco, Nelson Seixas,
Chagas Neto, Osvaldo Sobrinho Bezerra de Mello e
Erico Pegoraro. ATA: Abertos o~ trabalhos sob a Pre
sidência do Senhor Deputado Ubiratan Aguiar, a secre
tária procedeu à leitura da ata da reunião anterior
que foi aprovada sem restrições. Relação da matéri~
distribuída: ao Deputado Aécio de Borba 1) Aviso n'
667/89, do Ministério da Educação, que "encaminha
anteprojeto de lei que "fixa bases e diretrizes do des
port? .nacio,nal e dá ou~ras providências"; ao Deputado
Agnpmo Lima: 2) Projeto de Lei n' 52/87, do Sr. Sólon
Borges dos Reis, que "autoriza a ECT emitir série
de selos homenageando os grandes educadores brasilei
ros"; ao Deputado Octávio Elísio: 3) Projetei de Lei
n' 1:775/89, do Sr. Moisés Avelino, que "dispõe sobre
a cnação da Escola Agrotécnica Federal de 2' Grau
no Município de Paraíso do Tocantins Estado do To:
cantins, e dá outras providências"; ao'Deputado José
Queiroz: 4) Projet'1 de Lei n' 1.882/89, do Sr. Antero
~arros: que "disp~e sobre a guarda e conservação do
filme cmematográfico e dá outras providências"; ao De
putado Hermes Zaneti: 5) Projeto de Lei n' 1.991/89,
do Sr. Edmundo Galdino, que "autoriza o Poder Execu
tivo a criar uma Escola Agrotécnica Federal no Muni
cípio de Araguaína, Estado de Tocantins, e dá outras
providências"; à Deputada Lídice da Mata: 6) Projeto
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de Lei n"1.992/89, do Sr. Edmundo Galdino, que "auto
riza o Poder Executivo a criar uma Escola Agrotécnica
Federal no Município de Gnrupi, Estado do Tocantins;
ao Deputado Tadeu França: 7) Projeto de Lei n'
2.033/89, do Sr. Agassiz Almeida, que "autoriza o Po
der Executivo a criar a Escola Agrícola Federal do Nor
deste, com sêçe na cidade de Campina Grande, no
Estado da Paraíba"; ao Deputado Paulo Delgado: 8)
Projeto de Lei n'•.088/89, do SI. Paulo Mourão, que
"dispõe sobre a criação de Escola Técnica Agrícola
Federal com sede no Município de Paranã, Estado do
Tocantins"; ao Deputado Florestan Fernandes: 9) Pro
jeto de Lei n' 2.253/89, do Sr. Gcovani Borges, que
"dispõe sobre a criação de Escola Agrícola Federal no
Município de Calçoene, no Estado do Amapá"; ao De
putado Caio Pompeu: 10) Projeto de lei n' 2.263/89,
do Sr. Geovani Borges, que "dispõe sobre a criação
de Escola Federal de Minas e Metarlugia, com sedé
em Macapá, Estado do Amapá"; ao Deputado Maguito
Vilela: 11) Projeto de Lei n' 2.278/89, do Poder Execu
tivo (Mensagem n' 198/89), que "cria a Delegacia do
MEC no Estado do Tocantins e dá outras providências";
ao Deputado Eraldo Tinoco: 12) Projeto de Lei n'
2.405/89, do SI. Florestan Fernandes, que "dispõe sobre
a concessão de bolsa de estudo e pesquisa aos pós-Ora
duandos e dá outras providências"; ao Deputado Osval
do Coelho: 13) Projeto de Lei n'2.471/89 , do Sr. Inocên
cio Oliveira, que "dispõe sobre a criação da Faculdade
de Agronomia de Serra Talhada, no Estado de Pernam
buco"; ao Deputado Celso Dourado: 14) Projeto de
Lei n' 2.480/89, do Sr. Costa Ferreira, que "institui
o "Dia Nacional da Fé Cristã" e determina outras provi
dências"; 15) Projeto de Lei n' 2.732/89, do Sr. Mendes
Botelho, que "cria o Fundo de Desenvolvimento de
Valores Humanos e a Comissão de Desenvolvimento
de Valores Humanos"; à Deputada Rita Camata: 16)
Projeto de Lei n' 2.772/89, do Sr. Costa Ferreira, que
"autoriza o Poder Executivo a instituir a Escola Agrí
cola de Açailândia, no Estado do Maranhão"; 17) Pro
jeto de Lei n° 8.281/86, do Senado Federal, que "dispõe
sobre a obrigatoriedade de construção, reconstrução
ou montagem de teatro ou biblioteca pública, nos casos
de extinção ou demolição da unidade existente"; ao
Deputado Jesualdo Cavalcanti: 18) Projeto de Lei
n' 2.789/89, do Sr, Costa Ferreira, que "autoriza o Poder
Executivo a instituir a Escola Técnica Federal de São
José qe Ribamar, no Estado do Maranhão"; ao Depu
tado Atila Lira: 19) Projeto de Lei n' 2.790/89, do SI.
Costa Ferreira, que "autoriza o Poder Executivo a insti
tuir a Escola Agrícola de Pinheiro, no Estado do Mara
nhão"; ao Deputado Cleonâncio Fonseca 20) Projeto
de Lei n' 2.807/89, do SI. José Camargo, que "institui
a prática de horticultura e jardinagem nas escolas de
ensino de primeiro grau localizadas nas zonas rurais";
ao Deputado Luiz Marques: 21) Projeto de Lei n'
2.844/89, do Sr. Costa Ferreira, que "autoriza o Poder
ExecutiYo a instituir a Escola Técnica Federal de Barra
do Corda, no Estado do Maranhão"; ao Deputado João
Hermann Neto: 22) Projeto de Lei n' 2.845/89, do Sr.
Costa Ferreira, que "Autoriza o Poder Executivo a
instituir a Escola Agrícola de Cururupu, no Estado do
Maranhão; Ao Deputado Álvaro Valle: 23) Projeto
de Lei n' 2.923/89, do' Sr. Costa Ferreira, que "autoriza
o Poder Executivo a instituir a Escola Técnica Federal
de Lagoa da Pedra, no Estado do Maranhão; à Depu

.tada Márcia 'Cibilis Viana: 24) Projeto de Lei n'
2.925/89, do Sr. Costa Ferreira, que "autoriza o.Poder
Executivo a instituir a Escola Agrícola de Imperatriz,
no Estado do Maranhão"; ao Deputado Márcio Braga:
25) Projeto de Lei n" 2,656/89, do Sr. Mauro Sampaio,
que "estabelece a meia passagem pára os estudantes
nos transportes coletivos urbanos, teatros, cinemas e
estádios"; 26) Projeto de Lei n' 2.949/89, do Sr. Arnaldo
Faria de Sá, que "regulamenta a profissão de Treinador
de Futebol e dá outras providências"; ao Deputado
Fábio Raunheitti; 27) Projeto de Lei n' 2.963/89, do
SI. Costa Ferreira, que "autoriza o Poder Executivo
a instituir a Escola Agrícola de Balsas, no Estado do
Maranhão"; ao Deputado Arnold Fioravante: 28) Pro
jeto de Lei n' 2.984/89, do Sr. Edivaldo Motta, que
"autoriza o Poder Executivo a instituir à Escola Técnica
Federal de Patos, Estado da Paraíba"; ao Deputado
Renato Bernardi: 29) Projeto de Lei n' 3.030/89, do
SI. Salatiel Carvalho, que "autoriza o Poder Executivo
a instituir a Escola Técnica Federal de Abreu e Lima,
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no Estado de Pernambuco"; ao Deputado Agassiz Al
meida; 30) Projeto de Lei n' 6.663/85, do Senado Fedc
ral, que "determina seja a Bandeira brasileira hasteada,
diariamente, nos estabelecimentos de 1'·' e 2" graus, sob
o cântico do Hil\o Nacional"; ao Deputado Jorge Hage:
31) Projeto de Lei n' 8.049/86, do Senado Federal, que
"dispõe sobre a recondução de membros do Conselho
Federal de Cultura": audiência Pública: O Senhor Presi
dente informou que a reunião se destina a colher subsí
dios para a Educação Infantil e En~ino Fundamental.
Apresentou, a seguir, os expositores: Professora Sônia
Kramer, Professor Vital Didonet e Professora Maria
Helena Silveita. Em seguidã, e de acordo com a sistemá
tica adotada pela comissão, passou a Presidência ao
Deputado Florestan Fernandes, vice-Presidente da co
missão. O presidente em exercício deu a palavra aos
expositores, obedecendo a ordem de apresentação. In
terpelaram os expositores os Senhores Deputados Jqrge
Hage, Bezerra de Melo, Celso Dourado e a Senhora
Marisa Rivaldo do Conselho Nacional dos Direitos da
Mulher c do Núcleo de Estudos da Criança (UNB).
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o senhor
presidente, após agradecer a presença dos expositores
e representantes de entidades, encerrou a presente reu
nião às doze horas e quarenta e cinco minutos. E, para
constar, eu Tasmânia Maria de Brito Guerra, Secre
tária, lavrei a presente Ata que, depois de lida, apro
vada e assinada pelo senhor presidente será publicada
no Diário do Congresso Nacional.

COMISSÃO DE TRANSPORTES
Ata Da 18' Reunião Ordinária

Realizada em 27·9·89

Às dez horas e vinte e cinco minutos do dia vinte
e sete de setembro de mil novecentos e oitenta e nove,
na sala 2 do Anexo Ir, reuniu-se a Comissão de Trans
portes da Câmara dos Deputados. Presentes os Srs.
Deputados: Darcy Pozza (Presidente), Jorge Arbage,
José SantanaáeVasconcelos, Alexandre Puzyna, Deni
zar Arneiro, Ernesto Gradella, Gidel Dantas, Joaquim
Sucena, Lael Varella, Lézio Sathler, Luiz Marques, Má
rio Martins, Mauro Campos, Mauro Miranda, Max Ro
senmann, Paulo Roberto, Roberto Vital, Simão Sessim,
Stélio Dias, Del Bosco Amaral, Marcos Lima, José
Ulisses, Matheus Iensen. Geovah Amarante, Eliel Ro
drigues. Adhemar' de Barros Filho e Gastone Righi.
Abertos os trabalhos, foi dispensada a leitura da Ata
da reunião anterior, nos termos regimentais. Ordem
do Dia: Comparecimento do Presidente da Empresa
de Portos do Brasil SIA (Portobrás), Dr. Carlos Theo
philo de Souza e Mello e do Presidente do Sindicato

.Nacional das Empresas de Navegação Marítima (Syn
darma), DI. Meton Soares Jr.. Estes, com a palavra,
fizeram respectivamente, ampla exposição sobre "Por
tobrás - Situação dos Portos Brasileiros e perspec
tivas" e "A Marinha Mercante Brasileira". Interpe
laram os Srs. palestrantes os Srs. Deputados: Del Bosco
Amaral, Stélio Dias Mauro Campos, Geovah Amarante
e Gastone Righi. A seguir, sem que nenhum dos presen
tes quizesse fazer uso da palavra, o Sr. Presidente agra
deceu a presença dos conferencistas, dos Deputados
e demais autoridades. encerrando a reunião às treze
horas e quarenta e dois minutos. As notas gravadas,
depois de traduzidas, passarão a fazer parte desta Ata.
E, para constar eu (Iole Lazzarini), Secretária, lavrei
a prsentc Ata que, depois de lida e aprovada, será
assinada pelo SI. Presidente.

Distribuição de projetos
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

INTERIOR E ÍNDIO

O Senhor Presidente da Comissão de desenvolvimen
to Urbano, Interior c Índio, Deputado Mário Assad,
fez, em.27-9-89. a seguinte distribuição de projetos:

AO SENHOR DEPUTADO FIRMO DE CASTRO
Projeto de Lei N' 2.616/89. do Sr. Flávio Rocha,que

"Dispõe sobre linha de financiamento para instalar uni
dades de produção de eteno nas usinas de destilação
de álcool do Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Bra
sil" .

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

AO SENHOR DEPUTADO CHRISTÓVAM
CHIARADIA

Projeto de lei N' 3.040/89, do Sr. Jorge Arbage, que
"Determina que aperiodicidade do Censo Demográfico
seja'a cada cinco anos".

AO SENHOR DEPUTADO PRISCO VIANA
Projeto de Lei N' 1.778/89. do Sr. Genebaldo Correia,

que "Dispõe sobre os recibos de prestações do Sistema
Fin,!nceiro de Habitação c dá outras providências".

AO SENHOR DEPUTADO MANOEL CASTRO
Projeto de Lei N° 845/88, do Poder Executivo (Mensa

gem n" 301188), que "Autoriza o Instituto Brasileiro
de Desenvolvimento Florestal - IBDF, a alienar os
imáveis que menciona".

Projeto de Lei N' 3.120/89, do Poder Executivo (Men
sagem n' 346/89), que "Autoriza o Instituto Brasileiro
do meio Ambiente e dos Recursos naturais Renováveis
- Ibama. a alienar os imóveis que menciona e dá outras
providências".

AO SENHOR DEPUTADO JOSÉ MARANHÃO
Projeto de Lei N' 7.504/86, do Poder Executivo (Men

sagem n' 100/86). que "Autoriza o Departamento Na
ciona! de Obras Contra as Secas - DNOCS - autar-

. quia vinculada ao Ministro de Estado Extraordinário
Para assuntos de Irrigaçáo, a doar o imável que men
ciona, situado no Município de Coremas, Estado da
paraíba".

Projeto de Lei N'7 .505/86, do Poder Executivo (Men
sagem n' 101/86). que "Autoriza o Departamento Na
cional de Obras Contra as Secas - DNOCS - autar
quia vinculada ao Ministro de Estado Extraordinário
para Assuntos de Irrigação, a doar o imóvel que men
ciona, situado no Município de Coremas, Estado da
Paraíba".

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE
E TURISMO

O SI. Presidente da Comissão de Educação, Cultura,
Esporte e Turismo, Deputado UBIRATAN AGUIAR,
fez, nesta data, a seguinte Distribuição:

Em 27-9-89
Ao Deputado AÉCIO DE BORBA:
1) Aviso 667/89, do Ministério da Educação, que

"Encaminha anteprojeto de lei que "fixa bases e dire
trizes do desporto nacional e dá outras providências".

Ao Deputado AGRIPINO LIMA:
2) Projeto de Lei n' 52/87, do Sr. Sólon Borges dos

Reis, que"Autoriza a ECT a emitir série de selos home
nageando os grandes e·ducadoresi'brasileiros".

Ao Deputado OCTÁVIO ELÍSIO:
3)Projeto de Lei n' 1.775/89, do Sr. Moisés Avelino,

que "Dispõe sobre a criação da Escola Agrotécniea
Federal de 2' Grau, no Município de Paraíso do Tocan
tins, Estado do Tocan,tins, e dá outras providências".

Ao Deputado JOSE QUEIROZ:
4) Projeto de Lei n' 1.882/89, do Sr. Antero de Barros,

que "Dispõe sobre a guarda e conservação do filme
cinematográfico e dá outras providências".

Ao Deputado HERMES ZANETI:
5) Projeto de Lei n' 1.991189, do Sr. Edmundo Galdi.

no, que"Autoriza o Poder Executivo a criar uma Escola
Agrotécnica Federal no Município de Araguafna, Esta
do de Tocantins, e dá outras providências".

À Deputada LÍDICE DA MATA:
6) Projeto de Lei n' 1.992/89, do Sr. Edmundo Galdi·

no, que" Autoriza o Poder Executivo a criar uma Escola
Agrotéenica Federal no Município de Gurupi, Estado
do Tocantins".

Ao Deputado TADEU FRANÇA:
7) Projeto de Lei n' 2.033/89, do SI. Agassiz Almeida,

que"Autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Agrí
cola Federal do Nordcste, com sede na Cidade de Cam
pina Grande, no Estado da Paraíba".

Ao Deputado PAULO DELGADO:
8) Projeto de Lei n' 2.088/89, do SI. Panlo Mourão,

que "Dispõe sobre a criação de Escola Técnica Agrícola
Federal com sede no Município de Paranã,Estadolfo
Tocantins" .

Ao Deputado FLORESTAN FERNANDES:
9) Projeto de Lei n' 2.253/89, do SI. Geovani Borges,

que "Dispõe sobre a criação de Escola Agrícola Fede-
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ral, no Município de Calçoene, no Estado do Amapá".
Ao Deputado CAIO POMPEU:
10) Projeto de Lei n' 2.263/89. do SI. Geovani Bor

ges, que "Dispõe sobre a criação de Escola Federal
de Minas e Metarlugia, com sede em Macapá, Estado
do Amapá".
Ao Deputado MAGUITO VILELA:

11) Projeto de Lei n" 2:278/89, do Poder Executivo
(Mensagem n" 198/89), que "Cria a Delegacia do MEC
no Estado de Tocantins e dá outras providências".

Ao Deputado ERALDO TINOCO:
12) Projeto de Lei n' 2.405/89, do Sr. Florestan Fer

nandes que "Dispõe sobre a concessão de bolsa de estu
do e pesquisa aos pós-Graduandos e dá outras provi
dências".

Ao Deputado OSVALDO COELHO:
13) Projeto de Lei n' 2.471/89, do Sr. Inocêncio Oli·

veira, que "Dispõe sobre a criação da Faculdade de
Agronomia de Serra Talhada, no Estado de Pernam
buco",

Ao Deputado CELSO DOURADO:
14) Projeto de Lei n' 2.480/89, do Sr. Costa Ferreira,

que "Institui o "Dia Nacional da Fé Cristã" e détermina
outras providências" .

15) Projeto de Lei n' 2.732/89, do Sr. Mendes Bote·
lho, que "Cria o Fundo de Desenvolvimento de Valores
Humanos e a Comissáo de Desenvolvimento de Valores
Humanos".

À Deputado RITA CAMATA:
16) Projeto de Lei n'2.772/89, do Sr. Costa Ferreira,

que "Autoriza o Poder Executivo a instituir a Escola
Agrícola de Açailândia, no Estado do Maranhão".

17) Projeto de Lei n' 8.281/86, do Senado Federal,
que "Dispõe sobre a obrigatoriedade de construçáo,
reconstrução ou montagem de teatro ou biblioteca pú
blica, nos casos de extinção ou demolição da unidade
existente".

Ao Deputado JESUALDO CAVALCANTI:
18) Projeto de Lei n' 2.789/89, do Sr. Costa Ferreira,

que "Autoriza o Poder Executivo a instituir a Escola
Técnica Federal de São José de Ribamar, no Estado
do Maranhão". ,

Ao Deputado ATILA LIRA:
Projeto de Lei n' 2.790/89, do SI. Costa Ferreira,

que "Autoriza o Poder Executivo a instituir a Escola
Agrícola de Pinheiro, no Estado do Maranhão".

Ao Deputado ÇLf..oNÁNCIO FONSECA:
20) Projeto de Lei n' 2.807/89, do SI. José Camargo,

que "Institui a prática de horticultura e jardinagem nas
escolas de ensino de primeiro grau localizadas nas zonas
rurais" .

Ao Deputado LUIZ MARQUES:
21) Projeto de Lein' 2.844/89, do SI. Costa Ferreira,

que "Autoriza o Poder Executivo a instituir a Escola
Técnica Federal de barra do Corda, no Estado do Mara
nhão.

Ao Deputado JOÁO HERMANN NETO:
22) Projeto de Lei n' 2.845/89, do Sr. Costa Ferreira,

que "Autoriza o Poder- Executivo a instituir a Escola
Agrícola de Cururupu, no Estado do Maranhão".

Ao Deputado ALVARO VALLE:
23) Projeto de Lei n' 2.923/89, do SI. Costa Ferreira,

que "Autoriza o Poder Executivo a instituir a Escola
Técnica Federal de Lagoa da Pedra, no Estado do Mara
nhão".

ADeputada MÁRCIA CIBILIS VIANA:
24) Projeto de Lei n' 2.925/89, do SI. Costa Ferreira,

que "Autoriza o Poder Executivo a instituir a Escola
Agrícola de Imperatriz, no Estado do Maranhão".

Ao Deputado MÁRCIO BRAGA:
25) Projeto de Lei n' 2.656/89, do Sr. Mauro Sam

paio, que "Estabelece a meia passagem para os estu
dautes nos transportes coletivos urbanos, teatros, cine
mas e estádios".

26) Projeto de lei n' 2.949/89, do Sr. Arnaldo Faria
de sà, que "Regulamenta a profissão de Treinador de
Futebol e dá outras providências".

Ao Deputado FÁBIO RAUNHEITTI:
27) Projeto de Lei n' 2.963/89, do Sr. Costa Ferreira.

que "autoriza o Poder Executivo a instituir a Escola
Agrícola de Balsas, no Estado do Maranhão".

Ao Deputado ARNOLD FIORAVANTE:
28) Projeto de Lei n"2.984/89, do SI. Edivaldo Motta,

que "Autoriza o Poder Executivo a instituir a Escola
Técnica Federal de Patos, Estado da Paraíba.
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Ao Deputado RENATO BERNARDI:
29) Projeto de Lei n'·' 3.030/89, do Sr. Salatiel Carva·

lho, que "Autoriza o Poder Executivo a instituir a Esco
la Técnica Federal de Abreu e Lima, no Estado de
Pernambuco" .

Ao Deputado AGASSIZ ALMEIDA:
30) Projeto de Lei nl' 6.663/85, do Senado Federal,

que "Determina seja a Bandeira Brasileira hasteada,
diariamente, nos estabelecimentos de 1" e 2" graus, sob
o cântico do Hino Nacional".

'31) Projeto de Lei n" 8.049/86, do Senado Federal,
que "Dispõe a recondu9ão de membros do Conselho
Federal de Cultura".

COMISSÃO DE FINANÇAS

Distribuição n'! 29/89 efetuada pelo Senhor Presidente
Deputado FRANCISCO DORNELLES

Em 27·9-89
Ao Senhor Deputado JOSÉ SERRA:

1. Projeto de Lei n" 1.648/89 - que "Introduz alte
rações na Lei n" 1.493, de 13 de dezembro de 1951,
que dispõe sobre o pagamento de auxilias e subven
ções".

Autor: Miro Teixeira
2. Projeto de Lei n" 1,684/89 - que "Dispõe sobre

a atualização monetária das restituições do imposto de
renda e a base de cálculo para incidéncia do imposto
no caso de alguel de imóveis".

Autor: Senado Federal

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Ao Senhor Deputado BENITO GAMA:
3. Projeto de Lei n" 2.605/89-que "Isenta de tribu

tos a remessa de valores para o exterior quando desti
nada a custear a trasladação de corpos".

Autor: Antoniocarlos Mendes Thame
Ao Senhor Deputado JOÃO CARLOS BACELAR:
4. Projeto de Lei n" 8.390/86 - que "Reajusta o

valor da pensão especial concedida a Justiniana Flcury
Passos e revertida a Maria Nilza Fleury Passos, filha
do ex-Deputado Edson Junqueira Passos".

Autor: Poder Executivo (Mensagem n' 680/86)

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO

A Senhora Deputada Irma Passoni, Presidente da
Comissão de Serviço Público, efetuou a seguinte distri
buição:

Em 27-9-89.
Ao Senhor Deputado NOSSER ALMEIDA:

1. Projeto de Lei n° 439/88, do Senhor Antônio Sa
lim Curiati, que "Dispõe sobre a discriminação de en
cargos sociais nos contracheques dos trabalhadores, ser
vidores aposentados e pensionistas".

Relator-Substituto: Dcputade Jofran Frejat

Ao Senhor Deputado HUMBERTO SOUTO:

2. Projeto de Lei n" 1.618/89, do Senhor Jorge Arba
ge, que"Adota o vale-transporte para os servidores
da União e do Distrito Federal, e dá outras providên
cias".

Relator-Substituto: Deputado Naphtali Alves de Sou
za
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E avocou O seguinte:
OI) Projeto de Lei n" 1.033/88, do Senhor Floriceno

Paixão, que "Dispõe sobre a remuncraçi:lo mínima do
assistente social".

Relator-Substituto; Deputado Luiz Marques

Redistribuição de Projetos

COMISSÃO DE CONSTlTUIÇAO E JUSTIÇA E RE
DAÇÃO

O Deputado NELSON JOBIM, Presidente da Co
missão e Constituição e Justiça e Redação, fez a seguinte
redistribuição

Em 27-9-89
Ao Sr. VILSON SOUZA;
Projeto de Lei Complementar n" 74/83, do Sr. Victor

Faccioni - que "Altera dispositivo da Lei Comple
mentar n° 11, de 25 de maio de 1971, para assegurar
à mulher do trabalhador rural direito à aposentadoria,
e dá outras providências".

COMISSÃO DE TRABALHO

O Senhor Presidente da Comissão de Trabalho, De
putado CARLOS ALBERTO CAÓ, em 27-9-89, fez
a seguinte redistribuição:

Ao Sr. Deputado FRANCISCO AMARAL
1. Emendas oferecidas em Plenário ao Projeto de

Lei .o" 1.456-B, de 1989, que "cria a 17" Região da
JustIça do Trabalho e O respectivo Tribunal Regional
do Trabalho, institui a correspondente Procuradoria
Regional do Ministério Público da Uniãn junto à Justiça
do Trabalho".
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Sigmaringa Seixas
Vilson Souza

Darcy Pozza
Francisco Diógenes

Lídice da Mata

Carrel Benevides
Gastone Righi

Flávio Rocha

2 Vagas

Carlos Alberto Caó
Miro Teixeira

Sotero Cunha,

Alysson Paulinelli
Christóvam Chiaradia
Erico Pegoraro
Eunice Michiles
Jalles Fontoura
Jesualdo Cavalcanti

José Carlos Grecco
Nelton Friedrich

José Maria Eymael

Renato Johnsson
Rita Camata '

Brandão MonteIro
Doutel de Andrade

Marcos Formiga

Bonifácio de Andrada
Gerson Peres

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E REDAÇÃO

Presidente: Nelson Jobim - PMDB - RS
Vice-Presidentes: João Natal- PMDB - GO

Jorge Medauar - PMDB - BA
Bonifácio de Andrada - PDS
MG

Titulares
PMDB

• Michel Temer
Nelson Jobim
Nilson Gibson
Osvaldo Macedo
Plínio Martins
Renato Vianna
Rosário Congro Neto
Sérgio Spada~
Theodoro Mendes
Tito Costa

Jorge Hage
Juarez Marques Batista

Aloysio Chaves
Costa Ferreira
Dionísio Hage
Eliézer Moreira
Evaldo Gonçalves

José Gcnoíno

Benedicto Monteiro
Gastone Righi

Arnaldo Moraes
Bernardo Cabral
Carlos Vinagre
Harlan Gadelha
Hélio Manhães
João Natal
Jorge Medauar
José Dutra
José Tavares
Leopoldo Souza
Mendes Ribeiro

1 Vaga
Secretária: Delzuíte M, A. do Vale
Ramal: 6906

Jorge Leite
Márcia Kubitschck

Osmundo Rebouças
Ralph BiaSI .

José Camargo
José Jorge
Paulo Marques
Paulo Pimentel
Pedro Ceolin

Manoel Mota
Maurício Fruet
Maurilio Ferreira Lima
Matheus Iensen
Nilso Sguarezi
Onofre Corrêa
Ronaldo Carvalho
Rosário Congro Neto
Tidei de Lima

PFL

PTB

PDT
Fernando Lyra

PDS

Gumercindo Milhomem

Roberto Jefferson

Gerson p!;res

PT

PTB

PL

PT

Roberto Torres

2 Vagas

PSB

PDC

PDT

PSDB
Robson Marinho
1 Vaga

PCdoB

Suplentes
PMDB

Airton Sandoval
Antero de Barros
Francisco Amaral
Joaci Góes

Antónió Salim Curiati
Árnold Fioravante

Ervin Bonkoski
José Elias

Florestan Fernandes

Lysâneas Maciel
I,uiz Salomão

Cristina Tavares
Koyo Iha

Àngelo Magalhães
Arolde de Oliveira
Átila Lira
Eliézer Moreira
Eraldo Trindade
Francisco. Coelho

Àloísio Vasconcelos
Antonio Britto
Antonio Gaspar
Bete Mendes
Domingos Juvenil
Eliel Rodrigues
Henrique Eduardo Alves
Ivo Cersásimo

José Carlos Martinez'
José Costa
José U1íssesde Oliveira
Luiz Leal

2 Vagas

José Elias
Osvaldo Sobrinho

Chico Humberto

João da Mata

Afif Domingos

Manuel Domingos

Raquel Capiberibe

Secretário: Mariza da Silva Mata
\.tamais:6902 - 6903

COMISSÃO DE CIÊNCIA
E TECNOLOGIA,

COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
Presidente: Àntonio Gaspar - PMDB - MA
Vice-Presidentes: José Costa - PMD'B - AL

Álvaro ValIe- PL - RJ
Arolde de Oliveira - PFL - RJ

Titulares

PMDB

Eduardo Bonfim

José Carlos Sabóia

PDC
Eduardo Siqueira Campos

PL

PT
João Paulo

Rodrigues Palma

PFL
Jacy Scanagatta
Jonas Pinheiro
Sérgio Brito
Ubiratan Spineli
Vinícius Cansanção

PL

PSDB

PCdoB

Saulo Queiroz
Vicente Bogo

PDC

PSB

José Tavares
José Viana
Maguito Vilela
Moisés Avelino
Onofre Corrêa
Percival Muniz
RauL Fcrraz
Renato Bernardi
Ruy Nedel
Sérgio Spada

Osvaldo Bender

PFL
Gilson Machado
Humberto Souto
Luiz Marques
Maurício Campos
Narciso Mendcs

PSDB1 Vaga

Juarez Marques Batista
Ziza Valadares

Telmo Kirst

PDS

PTB

Titulares
PMDB

Maurício Nasser
Nestor Duarte
Neuto de Conto
Nyder Barbosa
Raul Belém
Rosa Prata
Rospide Netto
Santinho Furtado
Valdir Colatto
Waldyr Pugliesi

PDS

PDT
Nelson Aguiar

Suplentes

PMDB

Amaury Müller
Carlos Cardinal

Oswaldo Almeida

Antônio de Jesus
Celso Dourado
Del Bosco Amaral
Hilário Braun
Iturival Nascimento
Ivo Cersósimo
Ivo Mainardi
Jorge Vianna
Jovanni Masini
Lélio Souza
Marcos Queiroz

Aldo Arantes

Jayme Paliarin
José Egreja

Paulo Mourão

Alcides Lima
Alércio Dias
Alysson Paulinclli
Erico Pegoraro
Francisco Coelho
Iberê ferreira

Antonio Marangon

José Carlos Sabóia

Adauto Pereira
Adylson Motta

Alexandre Puzyna
Antônio Câmara
Doreto Campanari
Fausto Fernandes
Genésio Bernardino
Geraldo Bulhões
Geraldo Flcming
João Maia
João Rezek
José Amando
José Freire

Edmundo Galdino
Nelton Friedrich

Antônio Ueno
Assis Canuto
Cleonâncio Fonseca
Costa Ferreira
Dionísio Dal Prá

Eurico Ribeiro
Mello Reis

Cristina Tavares
Dirce Tutu Quadros



PSB

PCdo B

Joáo Herrmann Neto

Aldo Arantes

Secretária: Marei Ferreira Lopes
Ramais: 6998 - 7001

COMISSÃO DE
DESENVOLVIMENTO URBANO,

INTERIOR E ÍNDIO

Paulo Zarzur Sérgio Naya
3 Vagas

PFL
Aloysio Cha,-:es Gilson Machado
Antônio Ferreira Osmar Leitão
Bnoc Vieira Sérgio Brito
Etevaldo Nogueira

PSDB
Antonio Perosa José Serra
Geraldo Campos

PDS
Ary Valadão Mello Reis

PDT
Brandão Monteiro César Maia

PTB
Marluce Pinto Mendes Botelho

PT
Florestan Fernandes

1 Vaga PDC

Valmir Campelo

PTB

1 Vaga

Cunha Bueno

PDT

PDS'

PFL Narciso Mendes
Pedro Canedo
Sarney Filho

PT

PTB

PDC

PSDB
Octávio Elísio

Suplentes
PMDB ,

Manoel Moreira
Maria Lúcia
Uldurico Pinto
SVagas

Francisco Pinto
Harlan Gadelha
Hélio Manháes
Ivo Leeh
Jorge Uequed

Nelson Aguiar

Artenir Werner

Elias Murad

Miraldo Gomes

Gumercindo Milhomem

Alysson Paulinelli
Alziro Gomes
Eliézer Moreira
LlÍci9 Alcântara

Anna Mana Rattes
Carlos Mosconi

Jesus Tajra
Jesualdo Cavalcanti
Narciso Mendes
Sarney Filho
2 Vagas --

José Luiz Maia

Lélio Souza
Manoel Mata
Maurício Nasser
Nestor Duarte
Raimundo Bezerra
Ubiratan Aguiar
Wagner Lago
6 Vagas

PDS

PFL

PSDB
Vicente Bogo
l,vaga

Suplentes
PMDB

Adylson Motta
Jorge Arbage

Aécio Neves
Egídio Ferreira Lima

Airton Cordeiro
Alcides Lima
Benito Gama
Enoc Vieira
José Thomaz Nonô

Afrísio Vieira Lima
Aluisio Campos
Antonio Mariz
Asdrubal Bentes
FranCisco Sales
Genebaldo Correia
José Melo
Jovanni Masini

Adolfo Oliveira
PL

PSB

Eduardo Bonfim

Roberto Augusto
PTB

PSDB
Lézio Satliler

PT

PFL

PDC

Myriam Portella
PDS

Rita Camata
Simão Sessim
Ubiratan Spinelli

PDT
Chico Humberto

Orlando Bezerra
Ricardo Izar
Waldeck Ornelas

PFL

PSDB
Paulo Silva

Snplentes
PMDB

Paulo Sidnei
Ronaldo Carvalho
Valdir Colatto
Waldir Pugliesi
3 Vagas

Jairo Azi

José Luiz Maia

Caio Pompeu
Fábio Feldman

Agassiz Almeida
Antônio de Jesus
Francisco Carneiro
Gabriel Guerreiro
Gerson Marcondes
José Dutra

Chagas Duarte

Lurdinha Savignon

Cleonâncio Fonseca
Lcur Lomanto
Luiz Marques
Manoel Castro

Anna Maria Rattes
José Carlos Grecco

Presidente: Mário Assad - PFL - MG
Vice-Presidentes: Etevaldo Nogueira - PFL - MG

Raul Ferraz - PMDB - BA
Jairo Azi - PDC - BA

Titulares
PMDB

José Maranhão
Luís Roberto Ponte
'Prisco Viana'
Raul Ferraz
Ruy Nedel
Vingt Rosado

Antônio Ferreira
Christóvam Chiaradia
Etevaldo Nogueira
Mario Assad

Álvaro Antonio
Antônio Britto
Asdrubal Bentes
Chagas Neto
Fernando Velasco
Firmo de Castro
José Carlos Vasconcelos

João da Mata (PDC)

PDC

Roberto Augusto

PT

PDS

PT

Osvaldo Bender

Leonel Júlio

PDT
Sérgio Carvalho

PDC

PTB

Paes Landim
Ricardo Izar
Sadie Hauache

PFL

Manoel Moreira
Nyder Barbosa 
Ottomar Pinto
Paulo Sidnei
Renato Vianna
2 Vagas

PSDB
Juarez Marques Batista

Suplentes
PMDB

Joaquim Haickel
Mário de Oliveira
Milton Lima -
Paulo Almada

Paulo Delgado

Joaquim Sucena

Paulo Ramos

Antônio Câmara
Edivaldo Motta
Expedito Machado
Francisco Pinto
Geraldo Fieming
Haroldo Sanford

Domingos Juvenil
Fernando Velasco
Gilson Machado
Hélio Rosas'

José Genoíno

Farabulini Júnior

Carlos Virgílio

Paulo Mourão

Secretário: Jarbas Leal Viana
Ramais: 6930 - 6931

COMISSÃO DE
DEFESA NACIONAL

Presidente: Furtado Leite -'PFL - CE
Vice-Presidentes: Dionísio Dal Prá - PFL - PR

Annibal Barcellos"':'" PFL - AP
Ottomar Pinto - PMDB - RR

Titnlares
PMDB

Arnaldo Martins
José Guedes

Anníbal Barcellos
Dionísio Dal Prá
Furtado Leite
Orlando Bezerra

Sotero Cunha

1 Vaga

Rodrigues Palma

1 Vaga

Lúcia Braga
Sandra Cavalcanti
Waldeck Ornélas

Raimundo Bezerra
Raimundo Rezende
Renato Bernardi
Ronaldo Carvalho
Samir Achôa
Valdir Colatto

PT

PFL

PTB

PDT
Lysâneas Maciel
Gonzaga Patriota

Ernesto Gradella

Ervin Bonkoski
Roberto Jefferson

PDC
Eduardo Siqueira Campos

I Vaga

Secretário: Ruy Ornar Prudêncio da Silva
Ramais: 6920 - 6921

PC do B

Aécio Neves
Antônio Câmara
Geraldo Bulhões
Joaci Goes
Joáo Maia
José Melo
Paulo Sidnei

Cláudio Ávila
Gandi Jamil
Jofran Frejat
Júlio Campos

PDT
Raquel Cândido Paulo RamOf

COMISSÃO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR E

DO MEIO AMBIENTE
Presidente: Joaci Góes - PMDB - BA
Vice-Presidentes: Antonio Câmara - PMDB - RN

'Fábio-Feldmann - PSDB - SP
Raquel Cândido - PDT - RO

Titulares
PMDB

PSDB
Fábio Feldmann José Guedes
Geraldo Alckmin Filho

PDS
Victor Faccioni Eurico Ribeiro -



Gidel Dantas

Ademir Andrade

PCdoB

PDC
Mário Martins
Mauro Miranda
Messias Soares
Plínio Martins
Roberto Vital
11 Vagas

Ney Lopes
Orlando Pacheco
Rita Furtado
Sandra Cavalcanti
Sarney Filho

PDT
Nelson Seixas

Gastone Righi

PL

1 Vaga
PT

PTB

PDS

PDC

PSDB
Paulo Silva
Robson Marinho

PFL
Manoel Castro
Mussa Demes
Rita Furtado

PDS
Felipe Mendes

PSDB
José Serra

Adylson Motta
Aécio de Borba

Fernando Lyra
Floriceno Paixão

Benedicto Monteiro
Elias Murad

José Carlos Coutinho

Gumercindo Milhomem

Arrtur da Távola
Moema São Thiago

Jonival Lucas

Amilcar Moreira
Daso Coimbra
Djenal Gonçalves
Henrique Eduardo Alves
José da Conceição

PFL
Alceni Gucrra
Alysson Paulinelli
Ângelo Magalhães
Erico Pegoraro
Lauro Maia
Manoel Castro

Presidente: Francisco Dornelles - PFL - RJ
Vice-Presidentes: Arnaldo Prieto - PFL~ RS

Fernando Bezerra Coelho - PMDB
-PE
José Serra - PSDB - SI'

Titulares
PMDB

iosé Freire
Luiz Alberto Rodrigues
Osmundo Rebouças
Roberto Brant
Sérgio Naya
1 Vaga

Arnaldo Prieto
Benito Gama
Francisco Dornelles
Levy Dias

Aécio de Borba

Francisco Küster
José Carlos Grecco

PC do B

PSB

Arnaldo Martins
Cid Carvalho
Fernando Bezerra Coelho
Francisco Sãles .
Gonzaga Patriota
Irajá Rodrigues
João Carlos Bacelar

PL

João Herrmann Neto

1 Vaga

pedoB

Lídice da Mata

Suplentes
PMDB

PSB

Álvaro Valle

Sécretária: Tasmânia Maria de Brito Guerra
Ramais: 6980 - 6977

COMISSÃO DE FINANÇAS

Edmilson Valentim

Jesualdo Cavalcanti
José Queiroz
Luiz Marques
Osvaldo Coelho
Pedro Canedo

Eurico Ribeiro

Jorge Hage
Octávio Elísio

Tadeu França

Sólon Borges dos Reis

Paulo Delgado

PMDB
José Freire
José Maranhão
Maguito Vilela
Márcia Kubitschek
Márcio Braga
Mauro Sampaio
Renato Bernardi
Rita Camata
Sérgio Spada
Ubiratan Aguiar

PDS

PSDB

PFL
Agripino de Oliveira Lima
Átila Lira
Cleonáncio Fonseca
Costa Ferreira
Eraldo Tinoco
Evaldo Gonçalves

PDI

PT

PTB

Caio Pompeu
Hermes Zaneti

Arnold Fioravante
Artenir Werner

Márcia Cibilis Viana
Nelson Aguiar

Fábio Raunheitti
Osvaldo Sobrinho

Florestan Fernandes

José Luiz de Sá
PL

Lídice da Mata

Titulares

Afrísio Vieira Lima
Agassiz Almeida
Bete Mendes
Celso Dourado
Chagas Neto
Fausto Fernandes
Flávio Palmier da Veiga
Gerson Vilas Boas
Hélio Rosas
Iranildo Pereira
Joaquim Haickel

PC do B

Secretária: Maria Laura Coutinho
Ramais: 7016 - 7019

PSB

COMISSÃO DE
EDUCAÇÃO,CULTURA,
ESPORTE E TURISMO

Presidente: Ubiratan Aguiar - PMDB - CE
Vice-Presidentes: Celso Dourado - PMDB - BA

Jorge Hage - PSDB - BA
Florestan Fernandes - PI - SI'

1 Vaga

Arolde de Oliveira Orlando Bezcrra
Christovam Chiaradia Oscar Corrêa
Cláudio Ávila Ricardo Izar
Iberê Ferreira

PSDB
Àntoniocarlos Mendes Koyu lha

Thame. Vilson Souza
Dirce Tutu Quadros

PDS
José Luiz Maia Osvaldo Bender
Adauto Pereira

PDT
Amaurv Mül1cr Bocayuva Cunha
Luiz Salomão

PTB
Fábio Raunheitti Honicio Ferraz
Feres Nader

PT
Virgílio Guimarães 1 Vaga

PDC
José. Gomes

Eurico Ribeiro

Marcos Queiroz
Max Rosenmann
Nelson Jobim
Paulo Mincarane
Rosa Prata
lÓ Vagas'

PL

PT

PFL
Luiz Eduardo
Ricardo Fiuza
Ronara Corrêa
Saulo Coelho
Vinicius Cansanção

PTB
Gastone Righi

Márcia Cibilis Viana

Felipe Mendes

PDI

PDS

PFL

PDS

Vladimir Palmeira
PDC

PSDB
Virgildásio de Senna
Ziza Valadares

Suplentes
PMDB

Cunha Bueno
Delfim Netto

Airton Cordeiro.
Ézio Ferreira
Gilson Machado
José Mendonça Bezerra
José Moura
José Thomaz Noná

Artur Lima Cavalcanti
César Maia

José Serra
Ronaldo Cesar Coelho

Albérico Filho
Amilcar Moreira
Emani Bodrim
Fernando Bezerra Coelho
Fernando GaSparian
Francisco Carneiro
Genebaldo Correia
Geovah Amarante
Hélio Duque
Israel Pinhéiro
João Agripino

COMISSÃO DE ECONOMIA.
INDÚSTRIA E COMÉRCIO .

Presidente: Ricardo Fiuza - PFL - PÉ
Vice-Presidentes: Airton Cordeiro - PFL~ PR

Osmundo Rebouças -= PMDB 
CE
César Maia - PDI - RJ

Titulares
PMDB

Jorge Leite
Jos", Geraldo
Lúcia Vânia
Luís Roberto ,Ponte
Marcelo Cordeiro
Milton Reis
Osmundo Rebouças
Oswaldo Lima Filho
Ralph Biasi
Roberto Brant

Basílio Villani
Jayme Paliaril}

Ernesto Gradella

José Maria Eymael

Irma Passoni

Manuel Domingos

PSB

Flá,vio Rocha

Secretário: Benício Mendes Teixeira
Ramais: 6971 - 6072

Bosco França
Darcy Deitos
Firmo de Castro
José Costa
Luiz Soyer
Luiz Vianna Neto

Carlos VirgITio

PDI
Raquel Cândido 1 Vaga

PIB
Milton Barbosa (PDC) Valmir Campelo

PI

Antônio Veno
Arnaldo Prieto

Jofran Frejat
José Jorge Milton Barbosa

PDC
César Maia

PDT
José Fernandes



Suplentes
PMDB Bonifácio de Andrada

João Agripino
José Carlos Vasconcelos
Samir Achôa Bocayuva Cunha
Tidei de Lima
4 Vagas

Basílio VilIani

Luiz Gushiken

Jonival Lucas

PTB

Horácio Ferraz

PT

PDC

Carlos Vinagre
Cid Carvalho
Délio Braz
Denisar Aroeiro
Haroldo Sabóia

PFL Benedicto Monteiro

PDS
,Francisco Diógenes

PDT
Luiz Salomão

PTB
José Elias

Vladimir Palmeira

PDC
Miraldo Gomes

Secretária: Maria Julia Rabello de Moura

PSDB
Euclides Scalco Rose de Freitas
Ronaldo Cezar Coelho

Luiz Viana Neto
Marcelo Cordeiro
Márcia Kubitschek
Mattos Leão
Maurílio Ferreira Lima
Maurício Fruet
Melo Freire
Naphtali Alves de Souza
Ulysses Guimarães
Leopoldo Bessone

PT

Oscar Corrêa
Osvaldo Coelho
Paulo Pimentel
Rubem Medina
Sarney Filho

PL

PFL

Virgílio Guimarães

PDS
Mello Reis

PTB
João de Deus Antunes

PT

PDC

PDC

PDT
José Maurício

PSDB'
Jaime Santana
Moema São Thiago

Suplentes
PMDB

Marcos Lima
Matheus Iensen
Mauro Sampaio
Michel Temer
Raul Belém
Rosário Congro Neto
Jorge Vianna .

Presidente: Bernardo Cabral - PMDB - AM
Vice-Presidenies: Márcia Kubitschek - PMDB - DF

Aloysio Chaves - PFL - PA
Adolfo.Oliveira - PL - RJ

Titulares
PMDB

Antônio Marangon

Antônio Gaspar
Bete Mendes
Genésio de Bãrros
Geovah Amarante
Hélio Duque
Héiio Rosas
Jorge Medauar

Domingos Leonelli

Eduardo Bonfim

Tarzan de Castro

Adolfo de Oliveira

PSB

PCdo B

Adylson Motta
Francisco Diógenes

Aloysio Chaves
Antônio Ueno
Enoc Vieira
Francisco Benjamim
Jesus Tajra
Leur Lomanto

Amaury Müller
Bocayuva Cunha

Afrísio Vieira Lima
Antônio Mariz
Airton Sandoval
Bernardo Cabral
Bosco França
Daso Coimbra
Délio Braz
Djenal Gonçalves
Haroldo Sabóia
José Ulisses de Oliveira
Luiz Soyer

José Maria Eymael

Secretária: Állia Felício Tobias
Ramais: 6945 - 6947

COMISSÃO DE
RELAÇÕES EXTERIORES

Benedita da Silva

Artur da Távola
Egídio Ferreira Lima

Carrel Benevides
Ervin Bonkoski

Mário Lima
Maurício Pádua
Osvaldo Macêdo
Paulo Almada
Prisco Viana
I Vaga

Victor Faccioni

Marluce Pinto

José Maurício

Octávio Elísio

Neuto de Conto
Ottomar Pinto
Paulo Roberto
Walmor de Luca
4 Vagas

José· Santana de
Vasconcellos

José Tinoco'
Maurício Campos

Leur Lomanto
Mussa Demes
Stélio Dias

PTB

PT

PDS

PDT

PFL
Jonas Pinheiro
Ronaro Corrêa
1vaga

PFL

PDC

PTB

PDS

PDC

Gerson Peres

PT

Farabulini Júnior

José Gu<;des

PDT
José Fernandes

PSDB

PSDB

Suplentes
PMDB

Raquel Cândido

Alcides Lima
Assis Canuto
Ézio Ferreira
Geovani Borges

Leonel Júlio

Aécio de Borba

José Gomes

Vladimir Palmeira

Antoni~ Perosa
Mauro Campos

Aloísio Vasconcelos
Arnaldo Martins
Carlos Benevides
Hilário Braun
Israel Pinheiro
Maguito Vileia

Aloysio Chaves
Annibal Barcellos
Antônio Ferreira
Eraldo Tinoco

Alércio Dias
Enoc Vieira
José Lins
Furtado Leite

Felipe Mendes

Brandão Monteiro

Luiz Gushiken

Basílio Villani

Francisco Küster
Geraldo Campos

Eduardo Moreira
Gabriel Guerreiro
Genésio de Barros
João Resck
José Amando
Luiz Alberto Rodrigues
Marcos Lima

Tarzan de Castro
Secretário: Silvio Avelino da Silva
Ramais: 7025 - 7026

COMISSÃO DE
MINAS E ENERGIA

Presidente: Octávio Elisio - PSDB - MG
Vice-Presidentes: Antônio Perosa - PSDB - SP

Mário Lima - PSDB - BA
Aécio de Borba - PDS - CE

'Titulares
PMDB

PSDB
Jayme Santana Virgildásio dc Senna
Maria de Lourdes Abadia

Orlando Bezerra
Rubem Medina
Sérgio Brito

PFL

Maluly Neto
Simão Sessim
Victor Fontana

PFL

PSDB
Rose de Freitas

Titulares
PMDB

Irajá Rodrigues
José Geraldo
Maria Lúcia
Mário Lima
Nilso Sguarezi
Ottomar Pinto
Percival Muniz

Suplentes
PMDB

Nyder Barbosa
Oswaldo Lima Filho
Sérgio Werneck
4 Vagas

PDS
Arnold Fioravante Victor Faccioni

PDT
Márcia Cibilis Viana 1 Vaga

PTB
Leonel Júlio Valmir Campelo

PT

Expedito Machado
Fernando Gllspanan
João Natal
Iranildo Pereira
Lúcia Vânia
'Milton Reis

Alceni Guerra
Cleonâncio Fonseca
Gandi Jamil
José Lins

PDS
José Luiz Maia Telmo Kirst

PDT
Chagas Duarte Sérgio Carvalho

PTB
Marluce Pinto Valmir Campelo

PT
Paulo Delgado

PDC
Sotero Cunha

Presidente: Fernando Gasparian 
PMDB-SP
Vice-Presidentes: Irajá Rodrigues
-PMDB-RS
Benito Gama - PFL - BA
Fernando Santana - PCB - BA

Anna Maria Rattes
Dirce,Tutu Quadros

Benito Gama
João Alves
José Moura
José Tinoco

Ramais: 6955 - 6959

COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

Airton Sandoval
Aluíúó Campos
Fernando Gasparian
Firmo de Castro
Fernando Santana
Gerson Marcondes



Hermes Zaneti
Maria de Lourdes Abadia

Leopoldo Souza
Luiz Alberto Rodrigues
Rubem Branquinho

Arnaldo Prieto
Airton Cordeiro
Eraldo Tinoco
Fausto Rocha
José Camargo
Levy Dias

Santinho Furtado
Theodoro Mendes
3 Vagas

PFL

Messias Góis
Ney Lopes
Paes Landim
Ricardo Izar
I Vaga

PSDB
Sigmaringa Scixas
Virgildásio de Senna

Benedita da Silva

Miraldo Gomes

José Carlos Coutinho

Edmilson Valentim

Abigail Feitosa

PT
João Paulo,

PDC

PL

PCdo B

PSB

Floriceno Paixão

Feres Nader

Irma Passoni

Jairo Carneiro

Alarico Abib
Álvaro Antônio

PDT
Miro Teixeira

PTB
Sólon Borges dos Reis

PT

·PDC

Suplentes
PMDB

Osvaldo Macêdo
Renato Vianna
9 Vagas

PFL

PTB
Roberto Augusto

1 Vaga

PDS
Jorge Arbage

PDT·

Iberê Ferreira
Jofran Frejat
Ricardo Fiuza
1 Vágá

PSDB
Geraldo Alckmin Filho
1 Vaga - _.

Chagas Duarte

Fábio Raunheitti

Aécio de Borba

Célio de Castro

Antônio Ueno
Átila Lira
Eraldo TinocoIvo Mainardi.

Márcio Braga
Mattos Leão·
Tidei de Lima

PFL 13 Vagas

Paulo Marques
Rubem Medina
Saulo Coelho
Simão Sessim
t Vaga

PSDB

Suplentes
PMDB

Antônio Britto
Bernardo Cabral
Celso Dourado
Dalton Canabrava

Anníbal Barcellos
Arolde dc Olivcira
Júlio Campos
Lúcia Braga

·Maurício Campos
Osmar Leitão

2 Vagas

Cunha Bueno

1 Vaga

PDC

Sólon Borges dos Reis

PT

PTB

PDT

PDS

José Genoíno

José Egreja
Osvaldo Sobrinho

Doutel de Andrade

Artenir Werner
AryValadão

Presidente: Raimundo Bezerra - PMDB - CE
Vice-Presidcntes: Ivo Lech - PMDB - RS

Elias Murad - PTB - MG
Arnaldo Faria de Sá - PJ - SP

João Herrmann Neto
Secretária: Regina Beatriz Ribas Mariz
Ramais: 6992 - 6994

COMISSÃO DE SAÚDE,
PREVIDÊNCIA E

ASSISTÊNCIA SOCIAL

PC do B
· Manuel Domingos

Mário Lima
Nílson Gibson
'7Yagas

Ricardo Fiuza
.Waldeck Ornélas
2 Vagas

PDC

PFL

PDC

PFL
Osmar Leitão
Victor Trovão
1 Vaga

PDS
Myriam Portella

PDT
Lysâneas Maciel

PTB
Roberto Augusto

i'f-

PSDB

Nelton Friedrich

PT

Titulares
PMDB

Jorge Uequed
Jones Santos Neves
José da Conceição
José Tavares
Júlio Costamilan
1 Vaga

Snplente~

pMDB

1 Vaga

Secretário: Ronaldo de Oliveira Noronha
Ramais: 7011-7012

Humberto Souto
Lúcia Braga
Lúcio Alcântara
Narciso Mendes

Mendes Botelho

Paulo Paim

Carlos Alberto Ca6

Célio de Castro
Geraldo Campos

Mello Reis

Lurdinha Savignon

Aloysio Teixeira
Edivaldo Motta
Haroldo Sanford
Luís Roberto Ponte

Átila Lira
EnocVieira
Eunice Michiles

COMISSÃO DE TRABALHO
Presidente: Carlos Alberto Caó - PDT - RJ
Vice-Presidentes: Paulo Paim - PT - RS

Júlio Costamil~ - PMDB -.:... RS
Edmílson· Valentim - PC do B
RJ

Farabulini .Túnior(PTB)

.Alexandre Puzyna
Antero de Barros
Antônio Mariz
Edmílson Valentim
Francisco Amaral
Geraldo Fleming
Haroldo Sabóia

Leonel Júlío

Octávio Elísio
Vicente Bogo

Osvaldo Bender

PT

PL

PSB

PTB

PDC

Miro Teixeira - PDT - RJ
Carlos Vinagre - PMDB - PA
Aristides Cunha - PSC - SP

Titulares
PMDB

Mário de Oliveira
Naphtali Alves de Souza
Paulo Zarzur
Theodoro Mendes
Wagner Lago .
1 Vaga

Francisco Rolím

Secretária: Maria Inêz Lins
Ramal: 6914

Adylson Motta
Gerson Peres

PDT
Adhemar de Barros Filho
2 Vagas .

Anna Maria Rattes
Geraldo Alckmin Filho

PDS

Oswaldo Almeida

Paulo Pairr,
1 Vaga

PFL

Humberto Souto Mussa Demcs
Jallcs Fontoura Sadie Hauache
Luiz Marques 2 Vagas

PSDB
Francisco Küster Paulo Silva
Geraldo Campos

PDS
Artenir Werner Nosser Almeida

1 Vaga

COMISSÃO DE
SERVIÇO PÚBLICO

Presidente: Irma Passoni - PT - SP
Vice-Presidentes:

Aloysio Teixeira
Aristides Cunha

'Carlos Vinagre
Hélio Rosas
João Natal

· José Freire
Leopoldo Bessone

Farabulini Júnior
, João de Deus Antunes

PSB

PL

PC do B

PDS

José Queiroz
Lauro Maia.
Orlando Pacheco
Pedro Canedo
Sandra Cavalcanti

PDT
Nelson Seixas

PTB

Roberto Jefferson

Carlos Virgílio

PSDB
Jorge Uequed
Maria de Lourdes Abadia

PFL

Titulares
PMDB

Júlio Costamilan
Mauro Sampaio
Messias Soares
Moisés Avelino
Raimundo Bezerra
Raimundo Rezende
Ruy Nedel
Uldurico Pinto

.Vingt Rosado
2 Vagas

Roberto Balestra

Aldo Arantes

Marcos Formiga

Alceni Guerra
Erico Pegoraro
Eunice Michiles
Gandi Jamil
Jesualdo Cavalcanti
Jofran Frejat

Alarico Abib
Arnaldo Faria de Sá
Djena\ Gonçalves
Doreto Campanari
Eduardo Moreira
Francisco Amaral
Genésio Bernardino
Ivo Lech
Jorge Uequed
Jos{Viana

Carlos Mosconi
Célio de Castro

Antonio Salim Curiati
Ary Valadão

Chico Humberto
Floriceno Paixão

Elias Murad
Joaquim Sucena



João Paulo
PT

PDC
Jayme Paliarin (PTB)

Deputados

Fernando Gasparian
Irajá Rodrigues
Oswaldo Lima Filho
Raimundo Bezerra
Robcrto Brandt

Nelson Sabni
Waldeck Omelas

Hermes Zanetti

PSDB

PFL

PDC

PFL
Ézio Ferreira
Jofran Frejat
José Camargo
Luis Marques

PSDB

Anna Maria Rattes

PDS

José Luiz Maia

PT

João Paulo
PDC

PTB

Carrel Benevides

PDT

Artur Lima Cavalcanti

Roberto Balestra

PL
José Luiz de Sá

PSR
Abigail Feitosa

PC doB
Manuel Domingos

Suplentes

PMDR

Haroldo Sabóia
Irajá Rodrigues
Lélio Souza
Luiz Vianna Neto
Raul Belém
Renato Vianna

Jarbas Passarinho

PDS

Felipe Mendes

PDT

Luiz Salomão

PTB

Carlos Alberto Gastone Righi

Itamar Franco (sem partido)

Severo Gomes
José Fogaça
Nelson Wedekin
Wilson Martins
Jutahy Magalhães

Pompeu de Souza

Odacir Soares
Hugo Napoleão

Moisés Abrão

Odacir Soares

Composição

Pompeu de Souza

Presidente: Deputado Waldeck Omelas (PFL)
Vice-Presidente: Deputado Hermes Zaneti (PSDB)
Relator: Senador Severo Gomes (PMDB)

PMDB

Mauro Borges

Secretária: Hilda de Sena C. Wiederhecker
Ramais: 6938 - 6939

Meira Filho
Nelson Wedekin

2- COMISSÃO MISTA DESTINADA A
PROMOVER EXAME ANALÍTICO E PE
RICIAL DOS ATOS E FATOS GERADO
RES DO ENDIVIDAMENTO EXTERNO
BRASILEIRO (ART. 26 DAS DISPOSI.
ÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓ
RIAS).

'Senadores

Marluce Pinto

1 Vaga

Telmo Kirst

Antônio Ferreira
Arnaldo Prieto
Eraldo Tinoco
Francisco Dornelles
João Alves
José Jorge
Levy Dias
Osvaldo Coelho
Paes Landim
Simão Sessim

José Serra
Maria de Lourdes Abadia
Saulo Queiroz --
Ziza Valadares

Cid Carvalho
Délio Braz
Denisar Ameiro
Genebaldo Correia
Israel Pinheiro
João Agripino
João Carlos Bacelar
José Carlos Vaconcellos
José Maranhão
Manoel Moreira
Marcos Queiroz
Mauro Sampaio
Max Rosenmann
Nilson Gibson
Nyder Barbosa
Rospide Neto
Santinho Furtado
Ubiratan Aguiar
Wagner Lago

PFL

PSDB

Titulares
PMDB

Deputados

PDS

PDT
José Maurício

Benedita da Silva

Carrel Benevides
PTB

PT

PDC
Jairo Carneiro

Secretária: Iole Lazzarini
Ramais: 7005 - 7006

Chagas Rodrigues
Teotonio Vilela Filho

João Lobo
Lourival Batista

Senadores

João Castelo

Felipe Mendes

PDS

Darcy Pozza
Felipe Mendes
Jorge Arbage

PTR

Louremberg Nunes Rocha Fábio Raunheitti
Féres Nader

1. COMISSÃO MISTA DE ORÇAMENTO
Composição

Presidente: Deputado Cid Carvalho - PMDB - MA
Vice- Presidente: Deputado César Maia - PDT _
R.I

COMISSÕES MISTAS

Irma Passoni
Virgílio Guimarães

César Maia
Luiz Salomão

PDT

PT

João Calmon
Leopoldo Peres
Mendcs Canale
Ronaldo Aragão
Ruy Bacelar
Severo Gomes
Vago

PDS

PT

PDT

Jorge Arbage

PDC

Mendes Botelho

PSDB
Sigmaringa Seixas

Manoel Castro
Maurício Campos
Saulo Coelho

José Fernnndes

PFL

PTB

PSDB
Mauro Campos

Titulares
PMDB

Max Rosenmann
Paulo Roberto
Paulo Mincarone
Roberto Vital
Rubem Branquinho
Sérgio Werneck
1 Vaga

PFL

Suplentes
PMDB

José Geraldo
José Ulisses de Oliveira
Luiz Leal
Naphtnli Alves de Souza
Roberto Brant
Rospide Netto

PSDB
Antoniocarlos Mendes Saulo Queiroz

Thame
Edmundo Galdino

PDS
Arnold Fioravante Ary Valadiio

PDT
Sérgio Carvalho Tadcu França

PTB
João de Deus Antunes Osvaldo Sobrinho

Ernesto Gradella

José Carlos Grecco
Saulo Queiroz

Gidel Dantas

Airton Cordeiro
Costa Ferreira
Ézio Ferreira.
Geovani Borges

Alexandre Puzyna
Carlos Benevides
Dalton Canabrava
Denisar Arneiro
Mário Martins
Mauro Miranda

Arnaldo Moraes
Chagas Neto
Del Bosco Amaral
Eliel Rodrigues
Emani Boldrim
Gustavo de Faria
Iturival-Nascimento

Brandão Monteiro

Alziro Gomes Luiz Marques
José Santana de Vasconcellos Simão Sessim
Júlio Campos Stélio Dias
Lael Varella

Reunião: 4" e 5" feiras
Secretário: Agassis Nylandeir Brito
Ramais: 6989 - 6990

Antônio Perosa
Lézio Sathler

Joaquim Sucena

Darcy Pozza

COMISSÃO DE TRANSPORTES
Presidente: Darcy Pozza - PDS - RS
Vice-Presidente: Jorge Arbagc - PDS - PA

Sérgio Werneck - PMDB - MG
José Santana de Vasconcelos - PFL
-MG



MEMBROS DO CONGRESSO MEMBROS DO PODER EXECUTIVO3 - COMISSÃO DE ESTUDOS TERRITO
RIAIS (ART. 12 DO ATO DAS DISPOSI
ÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓ
RIAS).

Composição

Senadores

'Alfredo Campos
Chagas Rodrigues
João Castelo
João Menezes

'Nabor Júnior

Alcides Lima
Gabriel Guerreiro
José Carlos Vasconcelos
José Guedes
Renato Bernardi

Almir Laversveiler

Cesar Vieira de Rezende

Charles Curt Mucller

José Carlos Mello

Pedro José Xavier
Mattoso



DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

PREÇO DE ASSINATURA

(Inclusas as despesas de correio via terrestre)

SEÇÃO I (Câmara dos Deputados)

~~m~!ilJréll ••••••••••••••••••••••••••••••••••
,Exemplarawlso •••••••••••••••••••••••••

seçÃo 11 (Senado Federal)

~~m~!;tJréll ••••••••••••••••••••••••••••••••••
J:Jcemplar awl!io •••••••••••••••••••••••••

NCz$17,04
NCz$ 0,11

NCz$l~04

NCz$ 0,11,

Os pedido!i devem ser acompanhados de cheque pagável

em Brasília, Nota de Empenho ou Ordem de Pagamento pela

Caixa Econômica Federal - Agência - PS-CEGRAF, conta cor

rente n9 920001-2, a favor do

CENTRO GRÁFIco DO SENADO FEDERAL

Praça dos Três Poderes - Caixa Postal 1.203 - Brasília - DF
CEP: 70160.

Maiore!iinformações pelos telefones (061) :311-3738 e 224-5615,
na Supervisão de Assinaturas e Distribuição de Pub6cações - Coordenação
de Atendimento ao Usuário.



L EDIÇÃO DE HOJE: 15!2 PÁGINAS

Centro Gráfico do Senado Federal
Caixa Postal 07/1203

Brasília - DF

I PREÇO DESTE EXEMPLAR: NCz$ 0,11: 1


