República Federativa do Brasil

~

DIÁRIO

DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO I
BRASíLIA DF

cÂMARA DOS DEPUTADOS
SUMÁRIO
1 - ATA DA 44' SESSÃO DA l'SES·
SÃO LEGISLATIVA DA 49' LEGISLA·
TURA EM 29 DE ABRIL DE 1991
I - Abertura da Sessão
11 - Leitura e assinatura da ata da ses·
são anterior
111 -.Leitura do Expediente
MENSAGEM
Mensagem n 9 157, de1991 (Do Poder
Executivo) -Solicita a retirada do Projeto de Lei n 9 4/87, que "Estende aos demais
militares integrantes dos Corpos e Quadros das FI)l'ÇaS Armadas as disposições
da Lei n 9 6.681, de 16 de agosto de 1979,
e dá outras providências".
PROPOSTA DE EMENDA
A CONSTITUIÇÃO
Proposta de Emenda à Constituição n9
3, de 1991 (Da Sr' Celia Mendes) Acrescenta disposição ao art. 53 da Constituição Federal, limitando a incidência
das imunidades parlamentares quando há
ilícitos penais anteriormente praticados.
PROJETOS A IMPRIMIR
Projeto de Decreto Legislativo n 9 6-A,
de 1991 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) Mensagem n" 466/89 - Aprova o ato que
outorga concessão à Rio São Frimcisco
Radiodifusão Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Bom Jesus da Lapa, Estado
da Bahia; tendo parecer: da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, contra o voto do Sr. Hélio
Bicudo.

Projeto de Decreto Legjslativo. n 9
136·A, de 1989 (Oa Comissão de Ciência
e Tecnologia; Comunicação e Informática) - Mensagem n" 281189 - Aprova
o ato que outorga permissão a Rádio
Areia Dourada FM Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora na cidade
de Cabedelo, Estado da Paralba; tendo
parecer: do Relator designado pela Mesa
em substituição à Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, com emenda.
Projeto de Lei n" 1.l55-A, de 1988 (Do
Sr. Paulo Paim) ...:... Altera qs dispositivos
da Seção UI do Capítulo II da Consolidação das Leis do Trabalho, que trata
dos Órgãos de Segurança e de Medicina
do Trabalho nas Empresas, e dá outras
providências; tendo pareceres: da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa; da Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço PÚblico, pela aprovação, com emenda, e,
da Comissão de SeguridadeSGcial e Família, pela aprovação, contra os votos 'dos
Srs. Fátima Pelas, Ivânio Guerra, José
Egydio, Rivaldo Medeiros, Delcino Tavares, Euler Ribeiro, Said Ferreira, Clóvis
Assis, Paulo Portugal, Célia Mendes, Geraldo Alckmin Filho, José Linhares e, em
separa;do, do Sr. Eduardo Matias.
PROJETOS APRESENTADOS
Projeto de Decreto Legislativo n9 19,
de 1991 (Do Sr. Cid Carvalho) - Sustam-se os Decretos do Poder Executivo
n"' 20 e 21, de 1" de fevereiro de 1991.

Projeto de Lei n 9 506, de 1991 (Do Sr.
Nilson Gibson) - Dispõe sobre a liberdade de manifestação do pensamento e
informaçãq e dá outras provídênciás. .
Projeto de Lei n 9 512, de 1991 (Do Sr.
Jorge Tadeu Mudalen) - Institui Nota
de Crédito Bancário e dá outras providências.
Projeto de Lei n9 517, de 1991 ''(Do Sr.
Elísio Curvo) - Institui programa' especial para redução, da dívida externa brasileira.
Projeto de Lei·n9 529, de 1991 (Do Sr.
Nelson Bornier) - Dispõe 'sobre a concessão de estímulos à adoção de menores
e dá outras providências.

a

Projeto de Let n" 530, de 199L(Do Sr.
José Carlos Coutinho) - Dispõe'sobre
cálculo de aposentadorias da Previdência
Social.'
.
Projeto de Lei n" 540, de 1991 (Do Sr.
José Carlos Coutinho) _ Dispõe sobre
a incorporação do abono de permanência
em serviço.
Projeto de Lei n9 542, de 1991 (Do Sr.
Ary Kara) - Dispõe sobre a regulamentação do disposto no inciso XLII'do art,
5° da Constituição Fedetal, sobre a prática.do crime de racismo.
Projeto de Lei ~" 550, de 1991 (Do Sr.
Inocêncio Oliveíra) - Âcrescenta dispositivos à Lei n" 6.229, de 17 de julho de
1975, que "dispõe sobre a organi21ação do
Sistema Nacional de Saúde",regulando
a reposição parcial do preço do medicamento.
Projeto de Lei n" 560, de 1991 (Do Sr.
Francisco Silva) - Determina a obrigato- . !
riedade da inserção, na embalagem dos, ,
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cosméticos, da data de fabricação e validade do produto.
'"
, Projeto de Lei n° 567; de 1991 (Do Sr.
,Max Rosenmann) - Isenta do Imposto
sobre Produtos Industrializados a aquisição, pelas prefeituras; de ambulâncias,
ônibus e maquinários para'abértura e con'
servação de estradas.
Projeto de Lei n" 572, de 1991 (Do Sr.
Osvaldo Bender) - Dispõe sobre o acesso dos partidos políticos 'ao rádio e à televisão e dá outras providêrtcias.
Projeto de Lei n" 577, de '199i (Do Sr.
Costa Ferreira) - Institui o "Dia Nacional de Fé Cristã" e determina outJ;as providências.
Projeto de Lei n° 579, de 1991 (Do Sr.
Sólon Borges dos Reis) - Dispõe sobre
o crime de interferência'nos' sistemas de
informática:
Projetá de Lei n" 581, de 1991 (Do Sr.
Francisco Diógenes) .:....: Dispõe sobre cursos noturnos das universidades federais.
Projeto 'de Lei n" 584, de 1991 (Do Sr.
Francisco Diógenes) '- Dispõe sobre seguro locatício imQbiJiári,o,
Projeto de Lei n" 585, ge 1991 (Do Sr.
Francisco Diógenes) - Autoriza o Poder
Executivo a instituir a Escola Técnica Federal de Cruzeiro do Sul, no Estado do
Acre.
ERRATi}S
Republica-se em virtude de novo despacho do Sr. Presidente, as seguintes proposições:
1 ~Projeto de Lei-Complementar n"
112, de 1989 (Do Sr. Max Rosenmann)
Novo despacho: 16-4-91: Apense-se ao
Projeto de Lei Complementar n" 33, de
1988.
2 -'Projeto de Lei· Complementar n"
180, de 1989 (Do Sr. Vladimir Palmeira)
Novo despacho:, 16-4-91: Apense-se ao
Projeto de Lei Complementar n" 33, de
1988.
3 - Projeto de Lei Complementar n.
244, De 1990 (Do Sr. Ney Lopes)
Novo despacho: 16-4-91: Apense-se ao
Projeto de Lei Cqmplementar nO 33, de
1988.
4 - Projeto de Lei Complementar n"
271, de 1990 (Dos Srs. Haroldo Saboia
e Vilson Souza)
Novo despacho: 16-4-91: Apense-se ao
Projeto de Lei Complementar n' 33, de
1988.
5 - Projeto de Lei Complementar n'
274, de 1990 (Dos Srs. Haroldo Saboia
e Nelton Friedrich)
Novo despacho: 16-4-91! Apense-se ao
Projeto de Lei Complementar n" 33, de
1988.
6 - Projeto de Lei n" 2.613, de 1989
(Do Sr. ,Haroldo Lima)
Novo despacho: 16-4-91: às Comissões
de Constituição e Justiça e de Redação

(ADM); e de Firianças e:rribut,ação.
7 - Projeto <,le .pei n", ~.~44, de ,1989
(Do Sr. V.ictprf~c~io1Ü) _, ,
Novo de~pacho,: ~6-4-91: ~pense-se. ao
Projeto de Lei n".3:43~, 4e, 1989... '
8-Projeto de Lein" 4.175, de 1989
(Do Sr. Koyu lha) .
.' . "
,
Novo despacho: 16-4-91: Às Comissões
de Constituição e Justiça e de Redação
(ADM); e de Viação e Transportes, DesenvolviJnento Urbano·e Interior - Art.
24,11.
9 - Projeto de Lei n" 4.396, de 1989
(Do Sr. Victor Faccioni) "
'
Novo despacho: 16-4-91: Á Comissão
de Constituição' Justiça é. 'de Redação
' - Art. 24,11.
lO-Projeto de Lei n" 5.205, de 1990
(Do Senhor Haroldo Lima)
Novo despacho: 16-4-91: Ás Comissões
de Constituição e Justiça e de 'Redação
(ADM); e de Trabalho, de Administração
'e Serviço Público - Art. 24. II
.
ll-Projeto de Lein·' 5.206; de 1990
(Do Sr. Haroldo Lima) , ,
Novo despacho: 16-4-91: Apense-se ao
'Projeto deLei n" 5.077, de'1990.
12 - Projeto de Lei n'" 5.221.; de 1990
(Do Sr. Koyu IhA)
.
Novo despacho 16-4-91: Apense-se ao
Projeto de Lei n" 4.175, de 1989.
13 - Projeto de Lei n' 5.400, de 1990
(Do Sr. n" 5.400, de 1990 (Do Sr. Vladimir
Palmeira)'
Novo despàcho'16"4"91: ÁS Comissões
de Constituição e Justiça e de Redação
(ADM); e de Trabalho, de Administração
e Serviço Público - Art. 24. lI.,
14 - Projeto de Lei n" 6.109, de 1990
(Do Srs. Sigmaringa Seixas e Nelton Friederich)
Novo despacho: 16-4-91: Às Comissões
de Constituição e Justiça e de Redação
(ADM); de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias e de Finanças e Tributação - Art. 24.11.
IV - Pequeno Expediente
HUGO BIEHL - Penalização dos triticultores nacionais em razão de políticas
restritivas de crédito e preços.
NILSON GIBSON - Urgente realização pelo Tribunal de Contas da União
de auditoria destinada a apurar a destinação pela Caixa Econômica Federal de recursos do FGTS.
JAIR BOLSONARÓ - Prisão de militar da reserva em decorrência de reclamação sobre baixos salários. Existência de
lei que permite ao militar da reserva pronunciar-se junto à imprensa.
MUNHOZ DA ROCHA - Razões do
débitq da Rede Ferroviária Federal S. A.
junto à Previdência Social. Rejeição pela
Casa de vetos presidenciais apostos ao
projeto de lei 'referente à complementação da aposentadoria e pensão dos ferroviários.

e
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SALATIEL CARVALHO - Publicação pelo jornal Folha de S. Paulo de pesquis'a sobre comportamento da sociedade
brasileir'a diante da adoção da pena de
morte.
JOÃO FAGUNDES..,.., Apelo ao Ministro da. Infra-Extrutura, Eduardo Teixeira, para inserção do Estado de ROflnma entre as exceções consideradas nas
medidas de desequalização dos combustíveis.
FRANCISCO RODRIGUES - Posse
dos Desembargac\ores do Tribunal de Justiçi\ do Estac\o de, Roraima. Sugestões do
orador de ql,lestõe~ a ,serem examinadas
quando da Tealização da ECO-92.
.RUBEM:eENJ'O-,Registro do falecim,ent9 do, Senador Hélio ,Campos. '
JOSE REINALDO - Conservação de
emergência da rodovia BR-226.
AUGUSTO CARVALHO - Tentativas do Delegado. Romeu Tuma de silenciar as entidades dos servidores da Polícia
Federal. Permanência do Sr. AlbertoPo\icaro ná Presidência do Banco do Brasil.
Apuração pelo BancC! do Brasil e pelo
Ministério da Economia, Fazenda e PlánejaIÍlento, de viajem não autorizada do
Diretor de Recursos Técnicos daquela
instituição de crédito.
VASCO FURLAN - Apelo da Ministra da Economia, Fazenda e Planejamento para redução, pelos governadores, da
alíquota d~ ICMS incidente' sobre produ~
tos componente i\, dá cesta básica.
,
. MENDONÇA NETO .--: Nécessidade
de apuração pelas autoridades responsáVeIS' do assassinato de sargento da Polícia
Militar do Estado de Alagoas.
CHICO VIGILANTE - Intenção do
Presidente Fernando Collor de manter o
Sr. Antônio Rogério Magri à frente da
Pasta do Trabalho e Previdência Social.
MARCELO LUZ - Registro de falecimento do Senador Hélio da Costa Ca~
poso
DÉRCIO KNOP - Evasão de receita
fiscal de municípios catarinenses em decorrência da falta de efetiva fiscalização
estadual no escoamento da produção
agropecuária.
EURIDES BRITO - Visita da oradora a projetos da Marinha brasileira no Estado do Rio de Janeiro.
VLADIMIR PALMEIRA - Análise
de pesquisa promovida pelo Instituto de
Estudos Políticos e Sociais do Rio de Janeiro sobre crescimento da pobreza em
todas as regiões do País.
JABES RABELO - Considerações
sobre projeto do orador que dispõe sobre
criação do Fundo Especial de Incentivo
à Lavoura Algodoeira.
PAULO MÕURÃO - Transcurso do
18. aniversário de criação da Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária Embrapa.
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COSTA FERRt:IRA - Fornecimento
pelo Governo Federal de condições para
erradicação do 'analfabetismo lio Estado
do Maranhão.
MAURICI MARIANO - Descabimento da inclusão da Associação Atlética
do~ Portuárjos de Santos no rol dos principais devedores da Previdência Social.
FÁTIMA PELAES - Inclusão em caráter prioritário do Estado do Amapá nos
programas executados pelo Ministério da
Saúde.
,TERE~ JU~A -'-:, Demonstração.pe,
lo Governador de Roraima de desrespeito
à Justiça e às garantias legais mínimas. '
0l?EL~O LEÃO -;- Importância da
Comissão de Awicultura e Política Rural
da Câmara deis Deputados na definição
de uma política agrícola para o País.
OSVALDO MELO - Lançamento do
livro "Minha vida: Fatos e verdades", dt
autoria: de Antônio Coelho, em Belém
'
'Estado do P a r á . '
JAKSON PEREIRA-Apiícação pela
'Secretaria Nacional de Comunicações do
'conceito dé conurbação' nas tarifas teléfônicas de Fórtàleza; Estado do Ceará. .
, LEOMAR QUlNTANILHA-':' Necessidade de adoção pelo Governo Féderal de medidas urgentes para revitalizar
a agricultura brasileira.
, .JOSÉ MOURA - Transcrição do discurso proferido pelo' Deputado estaaúal
André de Paula ao ser empossado na Presidçncia Regiontl1 do .PFL do EstaéIo de
Pernambuco..
.
ARY KARA JOSÉ.:....:. Protesto'do orádor contra a falta 'de 'conservação pelo
Governo Federal daBR-1l6- Via Dutra.
FLÁVIO ROCHA - Apresentação
pelo orador de proposta de refomia tributária.
, VICTOR FACCIONI - Requerimento de transcrição nos Anais da Casa da
resolução do Conselho Federal de Contabilidade que aprova normas'déauditoria
in~ependente das demonstrações contábeis.

v-

Comunicações de Lideranças

AM~L NETIO - Apoio popular
ao plebiscito sobre adoção de pena de
morte. Registro do falecimento do Senador Hélio Campos.
MAURICI MARIANO - Considerações sobre projeto que dispõe sobre contratação de parentes de Parlamentares
Apoio à realização de plebiscito sobre ~
adoção da pena de morte no País.

MENDONÇA NETO - ' Análise da
administração governamental do Presidente Fernando ColIbr. Possibilidade de
opção favorável à adoção dá pena de morte pela população brasileirá.
"
PAULO HARTUNG - Dificuldades

~ariÍ. o reencontro entre a Nação e a polí~

tlca.
PEDRO TONELLI - Apuração do
epis6dio conhecido como "atentado do
Riocentro" .
VI - Grande Expediente
. ELIO DALLA VECCHIA - Importância da implantação pelo Governo Federal de programas de assistência técnica,
extensão rural e crédito para, as famílias
assentadas nos municípios do Estado do
Paraná.
'
CLETO FALCÃO- Entendimento e
reconstrução nacional: ações de estadista
doPresidenlê Fernando Collor.
EUCLYDES MELl':O.(Pelaordem)Esclarecime\lto à Mesa sobre o fato de
o Sr. Paulo Farias não ocupar. cargo ou
função no Governo Fema\ldQ Collor.
PAULO MANDARINO - Repercussões s6cio-econômicas do fluxo migratório dirigido aos municípios formadores do
"Entorno" de Brasília.
MENDONÇA NETTO (Pela ordem)
- Reclamação do orador relativa à procrastinação pela Câmara dos Deputados
da regulamentação dos dispositivos constitucionais.
PEDRO TONELLI (Pela ordem) Falecimento do artista Gonzaguinha, no
Estado do Paraná.
NELSON TRAD - Considerações do
orador sobre a formulação de política nacional dirigida ao fortalecimento das bases do federalismo brasileiro.
VII - Comunicações Parlamentares
ELIAS MURAD - Necessidade de
agilização na tramitação e aprovação de
projetos no Congresso Nacional.
PAULO DELGADO (Pela ordem)Reavaliação do episódio do Riocentro.
LUIZ CARLOS HAULY - Instalação do lU Congresso Brasileiro de Integração Municipal, em Cuiabá, Estado de
Mato Grosso.
EDSON SILVA - Importância da intervenção da Justiça na proteção dos direitos do cidadão.
p'RESIDENTE (Jabes Rabelo) - Resposta ao Deputado Edson Silva.
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VIII - Honllinagem
NEY LOPES, ELIAS MURAD - Homenagem p'6~tuma ao ex-Deputado Antônio F1orêncio.
PRESIDENTE (Jabes Rabelo)- Solidariedade da Mesa à homenagem póstuma prestada ao ex-Deputado Antônio
Florêncio.
'PRISCO VIANA (Pela ordem) - Homenagem p6stu,ma ao ex;-Deputado An'
tônio Florêp.cio. ,
IX - Encerramento
Discurso do SI. EOI SILÍPRANDI
profe~do na sessão do dia 5-3-91, que se
republica por haver saído com omissões.
Realização de plebiscito sobre a criação
do Estado do Iguaçu.
'
'
Discurso do Sr. André Benassi, proferido na sessão do dia20-3-91, que se republica por haver saído com omissões: Análise da cr~senadonal. Preservaçãó da apos~1?-tadona por,tempo de serviço e da estabilidade dos funcionários públicos..'
2 - ATOS DO,PRESIDENTE
a) Aposent~dprias: Benone Jerônimo
Ferreira; Helena Pessoa Cantarino; Vanderilo Rodrigu.e$'da Silva; Vicente da
Paula Nascimento.
b) Exonerações: Antônio Fernando
Borges Manzan; Helena Pessoa Cantarino; Nalhou Oliveira Alencar.
c) Nomeações: Adriano Parente BIl.lm·
Carlos Alberto do Nascimento Nunes:
Doming?s Vasco da Silva Neto; Joaqui~
Alves Filho; Jorge Luiz Dias Amaral;
Marcos'Antonio Assi Tozzatti' Maria Lúcia Nogueira; Sérgio Luiz Ferr'eira da Cunha; Sylvio Borges:
d) Nomeações sem efeito: Fernando José
Nogueira Brito; Maria do Carmo Guerrieri Saboya Reis.
e) Designações: Ada SteIla Bassi Dami; Anamélia Ribeiro Correia' Miriam
Maria Bragança Santos; Célia Maria de
Oliveira; Margaret Nóbrega de Queiroz'
Cláudio de Barros Goulart· Ednalva Ma~
ria Guimarães Farias de D~vid; Estevam
(dos Santos Silva; Lana Vilar de Alencar
Araripe Diniz; Luzia de Almeida Pinto
Kirjaner; Renata Lúcia Raposo Pereira
de Araújo.
.
f) Exclusão:Dinah de Freitas Torres
Rocha
g) Alteração de Aposentadoria: José
Cardoso Dias.
3- MESA
4 - LÍDERES E VICE·LÍDERES
5 - COMISSÕES
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Ata da

44~
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Sessão,: em ,29, d.e. abril de 1991

Presidência do~ Srs. Jdbes Rabelo, :31?, Supl~ntede SecretárlO;
Vasco Furlan'- § 21? dO artigo' 18,'do Regimento Interno.
ÀS 13h30MIN COMPARECEM
NHORES:

os SE-

Jabes Rabelo
Roraima
Francisco Rodrigues - PTB; João Fagundes - PMDB; Julio Cabral...,....PTB; Marcelo
Luz - PDS; Ruben Bento -.Bloco.
Amapá
Aroldo Goes - PDT; Fátima Pelaes Bloco; Valdenor Guedes ---:- PTB.
Pará
Giovanni Queiroz - PDT; Herminio Calvinho - PMDB; Osvaldo Melo - PDS; Paulo Titan - PMDB.
.
Amazonas'
Ezio Ferreira PMDB.

Bloco; José Dutra ..
Acre

Adelaide Neri - PMDB; João Maia PMDB; Ronivon Santiago - PMDB.
Tocantins
Leomar Quintanilha -'PDC; Paulo Mourão-PDC.
Maranhão
Cesar Bandeira - Bloco; José Reinaldo
- Bloco; Paulo Marinho - Bloco; Ricardo
Murad - Bloco.

Espírito Santo
Etevald!l,Gra~si d~~enezes I'aulo Hartl\ng.7 ,P;5DB,. .

MENSAGEM
PMDB;

. 'Rio de Janeiro
Amaral Netto ·....:..'PDS..
,São Paulo ' .
Maurici Máriano - Bloco.
Mato Grosso
José Augusto Curvo - PL.
Goiás'
Osório Santa Cruz -:- PDC.
Mato Grosso do Sul
Nelson Tnld.~·PTB,
Paraná
Elio Dalla-Vecchia -PT.

PDT; Pedro Tonelli

Santa çatarina
Eduardo Moreira -PDS.

PMDB; Hugo Biehl

Rio Grande do Sul
Fetter Júnior - PDS; João de Déus Antu-.
nes - PDS; Wilson Müller - PDT.

I - ABERTURA DA SESSÃO

Ceará
Aécio de Borba - PDS.

Piauí
B. Sá - PDS; João Henrique - PMDB.
Rio Grande do Norte
Flávio Rocha PMDB.

Bloco; Laire Rosado -

o SR. PRESIDENTE(Jabes Rabelo)-A
lista de presença registra o comparecimento
de 53 Senhores Deputados.
Está aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, e em nome do
,povo brasileiro, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. Secretário procederá à leitura da ata
da sessão anterior.

Paraíba
Efraim Morais - Bloco.
Pernambuco
José Carlos Vasconcelos - Bloco; Nilson
Gibson - PMDB.
Bahia
Genebaldo Correia -PMDB; Jabes' Ri-.
beiro - PSDB; Prisco Viana - PMDB.

TI - LEITURA DA ATA

o SR. NILSON GmSON, servindo como

2" Secretário, procede à leitura da ata da sessão antecedente, a qual é, sem observações,
aprovada.
O SR. PRESIDENTE (Jabes Rabelo) Passa-se à leitura do expediente.

Minas Gerais
Çhristóvam Chiaradia - Bloco; Humberto.
Souto - Bloco; Wagner do Nascimento PTB; Zaire Rezende - PMDB.

IH - EXPEDIENTE
Não há expediente a ser lido.

MENSAGEM N' 157, DE 1991
. '(Do Pode~ Executivo)
-Solicita a retirada do Projeto de Lei
n" 4/87, que "Estende aos demais milita·
res integrantes dos Corpos e Quadros das
Forças Amadas as disposições da Lei n'
6.681, de 16 de agosto de 1979, e dá outras
providências.
(Submeta-se ao plenário.)
Excelentíssimos Senhores Membros 'do
Congresso Nacional:
Tenho à honra de sdliCitar a' VosSas Excelências a' retirada do projeto 'de lei que "Estende àos deniais militares integrantes dos
Corpos e Quadros das Forças Armadas' as
disposições da Lei n' 6.681, de 16 de agosto
de 1979, e dá outras providênCias" (n' 4/87),
enviada à Câmara dos Deputados com a Mensagem n' 34, de 16 de março de 1987.
Brasília, 16 de abril de 1991. - Fernando
Collor.
AvisoN' 240-ALlSG.
Em 16' de abril de 1991
A Sua Excelência o Senhor
'Deputado Inocêncio Oliveira
DD. Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF
Excelentíssimo Senhor Primeiro Secretá·
rio:
.Tenho a honra de encamiÍJ.har a essa Secretaria a mensagem na qual o Excelentíssimo
Senhor Presidente da República solicita a retirada do projeto de lei que "Estende aos
demais militares integrantes dos Corpos e
Quadros das Forças Armadas as disposições
da Lei n 9 6.681, de 16 de agosto de 1979,
e dá outras providências" (n' 4/87), enviado
a essa Casa com a Mensagem n' 34, de 16
de março de 1987.
Aproveito a oportunidade para renovar a
Vossa Excelência protestos de elevada estima
e consideração. - Marcos Coimbra, Secretário-Gerai da Presidência da República.

PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUIÇÃO
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTlTmçXo; DE1991"
(Da Sr' CéliúJenctes)
Acrescenta disposição ao artigo 53 da
Constituição Federal, limitando a inci·
dência das imunidades parlamentares
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quando há ilícitos penais linteriormente
I*atlcados.
(Publique-se.)
As Mesas da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal, nos termos do art. 60, § 3·,
da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda texto constitucional.
Artigo único. Fica acrescentado ao art.
53 da' Constituição Federal o parágrafo 8.,
com a seguinte redação:
"§ 8. As imunidades de deputados
e senadores não incidem sobre a apuração de fatos definidos como ilícitos penais, ocorridos ou praticados no período
antecedente â expedição do diploma, cuja apuração independerá de prévia licença ou autorização de sua Casa, tramitando em segredo de justiça."
Justificação
A Constituição Federal ao disciplinar os
Direitos Políticos, em seu Capítulo IV, do
Título 11, dispôs sobre condições de elegibi·
lidade (art. 14, § 3.), determinando causas
absolutas de inelegibilidade (art. 14, §§ 4'.
5., 6·, 7.), remetendo â legislação comple..
mentar (art. 14, § 9<'), dispôs sobre demais
causas de inelegibilidade, caracterizando a
improbilidade administrativa (art. 15, V),
prevista no artigo 37, § 4., como causa inclusive, de suspensão ou perda de direitos políticos.
Em tumultuado processo legislativo, dentro d.a exig(iidade do tempo que caracterizou
a sua tramitação, o Congresso Nacional apro-'
vou e o Presidente da República sancionou,
a 15 de maio de 1990,' a Lei Complementar
n' 64/90, que, dentro das possibilidades do
momento político que antecedeu as eleições
de 1990, .dispôs sobre inelegibilidades.
A Justiçjl Eleitoral, dentro de sua competência normativa e regulamentadora da norma legal (C6d. El. art. 1., parágrafo único),
baixou resoluções disciplinadores dos pleitos
eleitorais de 1988; 1989 e 1990, alcançando
as primeiras a norma constitucional e a última, aquelas normas com a incorporação das
.disposições sobre inelegibilidade da lei complementar.
Tendo presente como fundamento da relevância, as disposições atinentes â probidade
administrativa, como causa de declaração de
inelegibilidade, na construção jurisprudencial, o Tribunal Superior Eleitoral tem
ampliado a área de incidência daquelas disposições sobre probidade administrativa ultrapassando, em diversas oportunidades em que
se pronunciou, a interpretação restritiva que
seria devida ao conceito vazado no art. 5·,
inciso LVII e no art. 15, caput e seu inciso

m.

Em conseqüência desse posicionamento da
Justiça Eleitoral, candidatura!> foram barradas, inobstante a inexistência de sentença çriminaI condenat6ria transitada em' julgado,
contribuído, assim, de forma sensível, para
o aptimoramento da representação política,
restabelecendo o princípio da moralidade ad-

ministrativa e da probidade para o exercício
do cargo.
Esse posicionamento da Justiça Eleitoral,
no entretanto, não foi suficiente a impedir
·que candidaturas surgi~sem, ainda que a vida
pregressa dos candidatos não as recomendaSsem, vez que ,a apuração dos ilíCitos ainda
se achava, em fase investigat6ria e, até mesmo, em grande parte das vezes, tais práticas
delituosas somente vieram â lume em data
posteriorâ diplomação de eleito.
Sob pena de comprometimento do exercício do mandato e da pr6pria representação,
positiva, o instrumento' de imunidade parlamentar não pode produzirefeitos retroativos,
em relação a fatos praticados pelo detentor
do mandato quando ainda: não investido da
condição de autoridade com jurisdição nacional, que constituie a justificativa constitucional da atribuição de tal prerrogativa. A manutenção desse estado de coisas constituie exceção odiosa, sabido que é a infamante prática
da "compra do mandato", mediante a incidência do uso e abuso do poder econômico
e de autoridade - nem sempre coibido no curso da campanha eleitoral.
A investidura na condição de Parlamentar
e membro do Poder Legislativo não pode ilidir a aplicação da legislação processual e penal, pois o que a norma constitucional visa
a proteger é justamente a autenticidade da
representação política, no interesse do regime democrático, preservando a independên·
cia do parlamentar, desde a expedição do
diploma e até a inauguração da legislatura
seguinte 1 por suas opiniões, palavras, votos
e ações.
Nesse contexto vê-se que a mens legis, que
a norma constitucional contém, está voltada
â preservação do Poder, assegurado a seus
integrantes, enquanto titulares da representação política, imunidades, que lhes garantam o pleno exercício de seus mandatos, com
a amplitude que a representação exige.
A possibilidade ora apresentada, com a
presente emenda constitucional, de que a Justiça possa prosseguir seu curso, sem obstáculos ou impedimentos, a apuração da regularidade da conduta daqueles que foram investidos em mandatos eletivos, no período antecedente a tal investidura, restabelece o conceito de igualdade, suprimindo privilégios
odiosos, que a consciência democrática repudia.
O cidadão deve ser responsável por seus
atos e condutas, tanto na vida civil como e,
principalmente, quando no exercício de cargos e funções na administração pública, e por
eles deve responder, na condição em que os
praticou e exerceu, â luz da incidência da
legislação aplicável â época da ocorrência dos
fatos e atos que demandam apuração. Se,
posteriormente, o pronunciamento da Justiça, por decisão transitada em julgado, vier
a produzir efeitos em relação ao mandaro
que exerce, a Constituição Federal, ~omo
norma de preservação do poder constituído
e, os regimentos das Casas a que pertencem,
de per sicontém. normas disciplinadoras de
sua integridades.
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Para que não proliferem iniciativas de proposituras destinadas a desvirtuar a finalidade
legal, com a instauração de procedimentos
descabidos e, justamente para preservar o
mandato conferido ao parlamentar é que a
presente Emenda Constitucional estabelece
. a tramitação do procedimento - em segredo
de justiça - , sem impedir, todavia, a sua
instauração, para apuração de fatos precedentes â investidura.no mandato.
Frise-se que, o objetivo da previsão constitucional quanto às imunidades parlam,entares
é a garantia da independência do Poder
gislativo perante outros poderes. Contudo,
a imunidade não pode, repetimos, constituir
privilégios; não se trata de direito' Subjetivo
ao congres~ista: o interesse juridicamente
protegido é, em final instânCia; o da instituição legislativa. .
Por repugnar â consciência democrática a
idéia de fidadãos privilegiados, os deputados
e senadores deverão continuar responsáveis
por atos praticados antes da diplomação,
principalmente nos casos em que a legislação
os define como crimes e, fundamentalmente,
quando investiqos na condição de agentes ou
exercentes de função ou cargo público.
Muito mais importante que a renovação
ocorrida na composição do Congresso Nacional nas últimas eleições proporcionais é a
constatação de que os seus integrantes, cOmO
detentores de mandatos representativos po~
sam efetivamente apresentar-se à Nação como dignos da outo,rga recebida, exiJ>indo de
forma límpida e trallsparente, vida pregressa
que os legitimam para o exercício desse mesmo mandato. ..
E, é a pr6pria Constituição Federal quem
assim o determina e assegura, pois estabelecendo como princípio fundamental que "ninguém será considerado culpado até o trânsito
em "julgado de sentença penal condenat6ria" (art. 5., LVII), e que "não haverá juízo
ou tribunal de exceção" (art. 5·; inciso XXXVII), bem como que "a lei punirá qualquer
discriminação atentat6ria dos direitos "e liberdades fundamentais" (art. 5·, XLI), acreditamos se do interesse pessoal do parlamentar que se mantenha aberta à sociedade e
ao cidadão, a oportunidade para instauração
de investigação e do procedimento destinados a apurar a regularidade de seus atos precedentes à investidura no mandato, pois, em
contrapartida lhe assegurará o direito de regresso se e quando tais procedimentos se
apresentarem abusivos ou infundados, manifestados de forma temerária ou de manifesta
má-fé, com espírito de emulção, motivação
fl.l,lsa, ou graciosamente, mero capricho ou
erro grosseiro.
Tendo assim, por justificada a presente
proposta, esteparlamootar espera contar
com o valioso apoio de nossos nobres pares,
indispensável à sua tramitação até final aprovação.
Sala das Sessões, 11 de abril de 1991.
Célia Mendes - Ivo Mainardi - Aroldo
Goes - Marco Penaforte - Iberê Ferreira'
- Ronivon Santiago - Sergio Arouca Cidinha Campos":"" Laprovita Vieira - Fa1.!.s-

Le-
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to Rocha - Benedito de Figueiredo - Eraldo Trindade -José Moura - Artur da Tavola - Eurides Brito --- Chico Vigilante Jackson Pereira - Leur Lomanto - Vadão
Gomes - Heitor. Franco - Paulo Titan Jonas Pinheiro - Pedro Correa - José Mendonça Bezerra - Sergio Brito - Getulio
Neiva - Pedro Tassis - Aracely de Paula
- Reinhold Stephanes - Julio Cabral Nelson Trad - Roberto Valadão - Aécio
de Borba - Marcelino Romano - Eduardo
Siqueira Campos - Saulo Coelho - Vittorio
Medioli - Etevalda Grassi - Adroaldo
Streck - Edison Fidelis -Elio Dalla Vecchia - Edson Silva - Geddel Vieira Lima
- Rubem Medina - Sigmaringa Seixas José Ulisses de Oliveira - Euclydes Mello
- Henrique Eduardo Alves - Alvaro Ribeiro - Augusto Carvalho - Laire Rosado Fátima Pelaes - Edevaldo Alves da Silva
- Nelson MarquezeIli --;- Lazaro Barbosa Walter Pereira - Wilson Cunha - Osvaldo
Melo - Hilario Coimbra...:.... Alacid Nunes
- Roberto Campos - Gerson Peres - Maria Valadão - Tony Gel- Jairo Azi - Freire Junior - Gilvan Borges - João Mendes
- Jorge Khoury - Aldir Cabral - Murilo
Pinheiro - SaNdra Cavalcanti - Roberto
Magalhães --; Isniel Pinheiro - Daniel Silva
-Cesar Bandeira - Pedro Novais - Angela
Amin - Jarvis Gaidzinski - Jair Bolsonaro
- José Falcão - Irma Passoni - Antonio
dos Santos - João Tota - Celso Bernardi
- Osvaldo Bender - Vasco Furlan - Amaral Netto - Victor Faccioni - Moroni Torgan - Cleto Falcão - Ronaldo CaiadoFrancisco Rodrigues - Ribeiro Tavares Eduardo Matias -Jabes Rabelo - Odelmo
Leão - Romel Anísio - Maurício Calixto
- Ezio Ferreira - Francisco Diogenes -.
Angelo Magalhães - Eraldo Tinoco - Osorio Adriano - Carlos Azambuja - Sarney
Filho - Carlos Camurça - João Maia B. Sá - Teresa Juca - João Rodolfo - '
Ivandro Cunha Lima - Fernando Carrion
- Rita Camata - Avenir Rosa - Amaury
Müller - Alberto Haddad - João Faustino
- Hélio Rosas - José Luiz Maia - Mauri
Sergio - Antonio Faleiros - Roseana Sarney - Paulo Marinho - Haroldo Sabóia José Genoírio - Everaldo de Oliveira - Roberto Jefferson - Pedro Abrão - Cunha
Bueno - Jeronimo Reis '- Nobel Moura
- José Aldo - José Egydio - Adelaide
Neri - Raquel Candido - Orlando Pacheco
- Pascoal Novaes - Zila Bezerra - Pedro
Pavão - Werner Wanderer - José Reinaldo
- José Felinto - Nestor Duarte - Mendes
Ribeiro - Said Ferreira - Aluizio Alves
- Jabes Ribeiro - Flavio Arnes - Munhoz
da Rocha - José Linhares - Magalhães Tei, xeira - Tuca Angerami - Andre Benas§i
- Antonio Carlos Mendes Thame - Francisco Evangelista - Efraim Morais - Basilio
Villani - Augustinho Freitas - Nilmario
Miranda - Alcéste Almeida - Maria Luiz
Fontenele - Benedita da Silva - Helio Bicudo - Pedro Tonelli - Ricardo Moraes Valdir Ganzer -.Nilton Baiano - Flavio
Rocha - Paulino Cicero de Vasconcelos-

Herminio Calvinho - Felipe Mendes - Paulo Rocha -Jaql,leS Wagner -;- Erpesto Gra.
della.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANf,XADA
PELA COORDENAÇÃO. DAS
COMISSÕES PERMANENTES,
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
TÍTULO H
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPÍTULO I
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§ 6' Para concorrerem a outros cargos,
o Presidente da República os Governadores
de Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos
devem renunciàr' áds' respectivos mandatos
até seis meses antes do pleito..
§ 7' São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o c;ônjuge e os parentes
consangüíneos ou afins; at~ o segunçIo grau
ou por adoção do Presidente da República,
de Governador de Estado ou Território do
Distrito Federal de Prefeitos ou de quem os
baja substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito salvo se já titular de mandato
detivo e candic;Iato à reeleição.

Dos Direitos 'e Deveres Individuais
, . . e Coletivos

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

", •••• : ••• " ',' ••• ~ ••••••• 0.' ',' ',' •••••

§ 9" Lei complementaI' estabelecerá outros. casos de inelegibilidade e os prazos de
sua cessação, a fim de proteger anormalidade
e legitimidade das eleições contra a influência
do poder econômico ou o abuso do exerc(cio
de função, cargo ou emprego na administração·direta·ou indireta.

o •••
o •••••••••••••••••••••••••••••••••• : ••••••••••

LVII ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença
penal condenatória;

~.; • .' • • • ; . :-.

Art., 15. , É, veçlaqa a, c;lssllÇão dedlr~itos
políticos, cuja perda ou suspensãç d~r!Í;so
se nos casos de:

CAPÍTULO IV
Dos Direitos Políticos

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto
e secreto, com valor igual para todos, e, nos
termos da lei, mediante:
I plebiscito;
H referendo;
IH iniciativa popular;

§ 3' São condições de elegibilidade, na

forma da lei:
I a nacionalidade brasileira;
H o pleno exercício dos direitos políticos;
III o alistamento eleitoral;
IV o domicílio eleitoral na circunscrição;
V a filiação partidária;
VI a idade míriima de:
a) trinta e cinco anos para Presidente e
Vice-Presidente da República e Senador;
b) trinta anos para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal;
c) vinte e um anos para Deputado Federal,
Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz;
d) dezoito anos para Vereador.
§ 4' São inelegíveis os inalistáveis e os
analfabetos.
§ 5' São inelegíveis para os mesmos cargos, no período subseqüente, o Presidente
da República, os Governadores de Estado
e do Distrito Federal, os Prefeitos e quem
os houver sucedido, ou substituto nos seis
meses anteriores ao pleito.

JII --:- ,cçnqenação: criptinal'transitàda
em julgado, enquanto durarem seus éfeitôs;

V improbidade administrativa, nos
termos do art. 37, § 4';

TÍTULom
Da Organização do Estado

CAPÍTULo VII
Da Administração Pública

SEÇÃO I'
Disposições Gerais

Art. 37. A administração pública direta,
indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e, também, ao seguinte:

§ 4· Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário,
na forma e gradação previstas em lei, sem
prejuízo da ação penal cabível.
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TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

...........................................................
SEçAov.
Dos Deputados e dos Senadores

Art; 53. Os Deputados e Senadores são
invioláveis por suas opiniões, palavras e votos.
§ '1' Desde a expedição do diploma, os
membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime
mafiançável, nem processados criminalmente, sem prévia licença de sua Casa.
§ 2. O indeferimento do pedido de licença pu· a ausência de deliberação suspende a
prescrição enquanto durar o mandato.
§ 3' No ·caso de flagrante de crime ina'fiançável, os autos serão remetidos, dentro
de vinte e quatro horas, à Casa respectiva,
para que, pelo voto secreto' da maioria de
seus membros, resolva sobre a prisão e autorize, ou não, a formação de culpa.
§ 4' Os Deputados ~ Senadores serão
'submetidos a julgamento perante o Supremo
:Tribunal Federal.
§ 5' Os Deputados e Senadores não serão obrigados a testemunhar sobre infopnaçóes recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que
, lhês' Confiaram' ou deles receberam informa.Ç6es.'
o

§ 6. A incorporação às Forças Armadas.
de Deputados e Senadores, embora militares
e ainda que em tempo de guerra, dependerá
de prévia licença da Casa respectiva.
§ 7. As imunidades de .Deputados ou Senadores subsistirão durante'o estado de sítio,
s6 podendo ser suspensas mediante o voto
de dois terços dos membros da Casa respectiva, nos casos de atos, praticados fora do
recinto do Congresso, que sejam incompatíveis com.a execução da medida.
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LEI COMPLEMENTARN. 64,
DE 18 DE MAIO DE 1990
Estabelece, de acordo com o art. 14,
§ 9·, da Constituição Federal, casos de

inelegibilidade, prazos de cessação
termina outras providências.

Institui o Código Eleitoral.

Art. 60. A Constituição poderá ser
emendada mediante proposta:
1 - se um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado
Federal;
11 do Presidente da República;
111 - de mais da metade das Assembléias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada urna delas, pela
maioria relativa de seus membros.

PARTE PRIMEIRA

o

INTRODUÇÃO
Art. l' Este Código contém normas de~
tinadas a assegurara organização e o exer.cício de direitos políticos precipuamente os
de votar e ser votado.
Parágrafo único. O Tribunal Superior
Eleitoral expedirá Instruções para sua fiel
execução.

§ 3. A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo
número de ordem.

PROJETOS A IMPRIMIR

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 6-A, DE 1991
Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comuni.cação e Informática)
MENSAGEM N° 466/89

Aprov.a o ato que outorga concessão à RIO SÃO FRANCISCO RA
DIODIFUSÃO LTDA., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Bom Jesus da Lapa, Estado da Bahia; tendo' parecerl da Comissão de Constituição
e Justiça e'de Redação, pela constitucionalidade, juridicid~de ·e técnica legislativa, contra O voto do Sr_ ~~lio
Bicudo_
(PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N9
REFERE O PARECER)

de-

LEI N· 4.737,
DE 15 DE JULHO DE 1965

SUBSEÇÃO II .
Da Emenda à Co~stituição

(D~

6

6~

DE 1991, A-QUE.SE

° CONGRESSO NACIONAL'decreta:
Art._ l!!
t apr,ovada a outorga de concessão- à ;RIQ
sXO. FRANCISCO RADIgDIF.USXÓ L~DA, para explorar, 'pelo prazo de 10 (dez)
anos,rta cid~4r~e Bom Jesus da' La~a; Estado da Bahia, s~m.direito de
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exclúsividade, serviço de radiodifusão son~ra em onda média, a que

se

refe~e'o Deb~eto ne ge~037, d~ 9.de agosto de 1989.

Art. 2e

Este decreto legislativo entra

em

vigor

na data de sua 'publicação.
,

.)

Sala da Comissão,' em O~ de abril de 1990~

D.p~tado~~:~~J'

~~
'I.-/"·~~:'-·
.-

Deputado GERSON PERES
" '
Relator

I;tCISLAÇAO 'CITADA. ANeXADA PELA COOR,VUtAÇACI
DAS COMISSOCS PERMANENTES
o.c:~.\O

..,

".031·". O,". agoato

... _ ,

OUtorga conee ...o a RIO' S"O FRANCIGCO.RADIODU'U::XO LTOA., para
I:.r "t'rvlço doe- r.~1odlfucio conora .lI onda aédla, na 'cidade de
Jaaua da Lapa, Eatado d. ~ahia.

oxplo
acii

o

PresIdente da República,
u.ando da. atribuiçõeo que lhe confere. o artigo 8., ite. IV, d. Con.
tltUlçâo, • o _rt1go 2' do Regulamento do. S.rviço. do Radiodl1u.ã07
a2rovado pelo De~roto n9 52.195, de 31 de outubro de 1'63, co. a r.do'
çoo dada pelo Decreto n9 88.067, de 26 da 'onelrodo 1'83, e tendq e;,
viota o que conota do Pracooao Me n9 29000.006867/88, (Edital n9 2821
88), decrota.,
'..
.
Art. 19 - FIca outorgada conceo.io i ~lO sXo F~CISCO
aA'
IlIODIFUSllo ·LTDA., para explorar, pelo ·prazo de ·10 (dez). anoa ...... dI
reito de exclu.lvidade, .erviço de radiodifusão .onora em onda ~dia7
na cidada,da Dom Je.u. da Lapa, Eatado da aahia.
"rlgrato fmico - li conc..oõo ora outorgada, "ogu-.o-' pelo
C6di,o ara.ll~lto d. f.leeo~unlca,õe., 10i• • ub.cqC.nte.,
"o,ul...n
to. , obrigaçõeo a••.mida. pel. outorgada ea aua propo.ta.
Art. 29 - E.ta conc•• aão .oment. produzira efeito.
legal.
opó. d.liberação do Congre••o NacIonal, na lo"" do artigo 223, par'
vrafo te"cei"o, d. ConotitUiçõ?
Art~'9 - O' contrAio d.corr~nt. de.ta cone•• afto dever' ••r
•••1naCo dontró~o 60 (••• nental d1'., • contar da data do publicação.
da d'11be"ação de que trata o artigo ant.rior, .ob pena do.o torna"
bulo, de pleno dlr.~to. o ato d. outorga.
Art. 49 - E.te Da.c:roto entu e. vigOr na data de .ua publ!
eação.
Ir•• tlla-DF; O, do .go.ta d. 1'8'. 11't d. Indopendineio
• 1019 d. l\epilbl1c••

JostSARNEY

Antdnio C.rlo. "'..alh'"

.;"-

p~~--~<::;'

"

COMISSAO DE CI~NCIA E TECNOLOGIA, 'CO~UNICAÇAO E INFORMHTICA

Relat6rio

o ExcelenUsSimo.
camlnna ao

Congres~o

Senhor Presidente da República. enNacional Mensagem NR 466. de 1969. outor-
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gando concessão, à RIO sAo FRANCISCO RADIOFUsAo LTDA., para
ex,'.
l
pIorar serviço de,radiodifusão sonora, em onda,média, em ~,ará~er ,não ,exclusi,vo e por 10 {dez) anos~' na cidade de Bom Jesus
da Lapa, Bahia.
A concessão foi precediqa da abertura de
após o, qual apenas a empresa b.eneficiária compareceu.

O processo foi examinado pelo DENTEL em SalvadorBA (Pareceres 19/88 e 12/89) ~.pela D~visão ~e ~adiodifusão do
DEN!EL em Brásília-DF (MO nº 66/89)', todos aprovando a concessão.
Exposição de motivos 'da lavra do Exmº Sr. Ministro
de Estado das comunicações e 'respecÚ.vo proc'ê'sso administrativo acompanham a mensagem. presidencial e atestam que a
empresa
beneficiár'ia preenche os requ5.sitos técnicos.. ,jurídicos e
legais para receber a concessão pública.
~

-

-rr:- Vo t

R

0"1>0

--

lO)

relatório.

e- ~ M

---n;)

.-e

No exame da documentação acostada à
propositura,
nada visiumbr~'que possa impédir a concessã~·pa~a
exploração
radiofônica à Rio Sãd Francisco Radiodifusão'Ltda., razão porque

oPin~'pela. ap,r~vação da Mensa~~ nº 466,' d,e 1989.
o

J .7 de outu'b" r
Salada Comissão, ,em

89.

//b·~,

Deputado

~ROJETO

GERSONPgRE~

DE DECRETO LEGISLATIVO

N~

, DE 1989

Aprova o ato que outorga conces
aio'à RIO sXO FRANbISCO DADIODIFU=,
sXO LTD~, para explorar serviço de,
radiodifusão sonora em onda ,média,
~a cidade de Bom Jesus da LAPA, E~
tado da·.B~bia. '

o
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CONGRESSO NACIONAL decreta:
aprovada a outorga de concessão à

RIO

S~O

FRANCISCO RADIODIFUSÂO LTDA, para explorar, pelo prazo

de

10

Art. le

~

(dez) anos, na cidade de Bom Jesus da Lapa, Estado da Bahia,sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusâo sonota em QOda média, a que se refere o Decreta ne 98.037, de 9

de

agosto

de 1989.

Art. 2e

Este decreto

!

legisl~ivo

data de sua pUblicação.
Sala da Comissão, em

II

,I

e

entra em vigor

na

tív'-~<-~7~989.

-~
~l-~/~--~

/

,

D~pu1ado

GERSON PERES

PARECER DA COMISSÃO
A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
Informática! em reunião ordinária realizada hoje, aprovou, com

e

res-

trições do Se~hor Deputado Lysâneas Maciel, o parecer do Relator, D~
putado GERSON PERES, favorável à Mensagem n9 466/89, do Poder

Execu

tivo, nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.
Estiveram presentes os seguintes Senhores Deputados:
Antõnio Britto, Presidente; Hélio Rosas, Primeiro Vice-Presidente;
Paulo Pimentel, Segundo Vice-Presidente; Lysâneas Maciel, Terceiro
Vice-Presidente; Alvaro Valle, Eraldo Trindade, Irma Passoni,

Maurí

lio Ferreira Lima, Leomar Quintanilha, Pedro Ceolin, Fernando Cunha,
Paulo Delgado, Matheus Iensen, Eliel Rodrigues, Aloisio Vasconcelos,
Antônio Salim Curiati, Arolde de Oliveira, Ângelo Magalhães,Maurício
Fruet, Koyu Iha, Ervin Bonkoski, José Camargo, Chagas Neto, José Jor
ge, Robson Marinho, José Elias Moreira, José Carlos Martinez,

Ivo

Cersosimo, Cristina Tavares, Luiz Leal, Vivaldo Barbbsa, Osmir Lima,
Airton Sandoval, Paulo Marques, Âtila Lira, Alarico Abib, Florestan
Fernandes, Narciso Mendes, Jayme Campos, Luiz Salomão e Jorge Leite.
Sala da Comissão, em 04 de abril de 1990.
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MENSAGEM N° 466, DE 1989
(DO PODER EXECUTIVO)
Subr'lP..te .'1 apreci.aç,ão d~ C'ongressC' llacional o ato que "0~
torge conçes::;ão. ã Rio s:io Fn'J.f1cisco Fadiodifusào Ltda.,

para explo~ar ierviço de radiodifus5o sonora em ond~ ·midia, na cidade de Bom .JE'SUS da. Lapa, Estado da 6<ihia".
(ÀS COMISSOr.S DE C1 r.rlC iA

r.

TECNOLOGIA, COMlJlH~AClío E IN-

FORMÁTIÇA; E DE C9NS'J;r~UlçA9 t ,TUSTlCÀ E REDAÇÃO)

!XCELENTtSSIMOS SENHORES-MEMBROS DO CONGRESSO NACIONALI

Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com S lo do artigo 223,
honra

de

submeter

ã

da

Constituição

apreciação

do

acompanhado de Exposição de" Motivos
Estado das

Comunicações,

o, ato

do

Federal.

Congresso
Senhor

constante

do

tenho

a

Nacional,
Ministro

de

Decreto

nO

98.037, dQ 09 de agosto de 1989, publicado no Diário Oficial
da Urtião do dia 10 de agosto de 19S9, que ·Óútorga concessão

ã RIO SÂO FRANCISCO RAOIOOIFUS~O LTDA., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Bom Jesus
da Lapa, Estado da Bahia".
Brasília,

em 30

de

agosto

de

19B9.

~~~~X7
,JOsE! SARNEY

Exposição de motivos n'? 102/89 - l;N
de R da

aRo~to

de 1989, do qcnhor

Ninistro de Estado das Comllnicações
E.M. N9

~ O~,

/89-GM

!xcelentIssimp Sanhor Presidente da República,

De confOI'mid'l-de com a~ atribuições legais e
re
qulamentares cometidas a este Ministerio, determinei a publicã
cão do Edital n9 282/88, com vistas ã imnlantqo;:ão de uma estã
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ção de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Bom Je
.us da Lapa, Estado da Bahia.
2.
No prazo estabelecido pela lei, acorreu apenas
a RIO SÃO FRANCISCO RADIODIFUSÃO LTDA.
3.
Os órgãos competentes deste Ministério concluI
ram no sentido de que, sob os aspectos técnico e jur!dí·co,
ã
entidade proponente satisfez às exigências do. Edital e aos r~
quisitos da legislação espec~fica de radiodifusão.
Nessas condições, à vista da entidade que
se
habilitou ã execução do serviço objeto do edital (quadro
ane
xo), tenho a honra de submeter o assunto a Vossa
Exceléncia~
,.ara fins de decisão, nos terrnop. do artigo l6_c "seus
parãJE~
tos do Regulammlto des serviços de Rildlodifusao, com a redaçao
dada pelo Decret.o n'" ':1.837, de 2'5 de outubro de 1985. O
ato
de outorga somente virá a produzir seus efeitos legail'l
após
deliberação do Congr~!;so Naciona~,_na forma do parágrafo
teE
ceiro,do artigo 223, da Constitu~çao.
Renovó a Vossa Excelência meus protestos
do
mais profundo respeito.

o.cr.to n'

98.037 . d..

09 de

agosto

d .. 10B

(lUtorg3 concessão à Rl:O SÃO FRJ\NClSCO RADIODIFUSÃO LTlll\., para
rar 6ervlço de ra<:Hodifusão sonora elU onda média, na cidade de
Jesus da Lapa, Estado da Bahia.

9

Cxp 1 2

Bom

o Pr e s I d e n te d a R e p ú b ! I c n ,
usando_das at.ribuições que 1/1(> confercm o .. rtigo 84, i "ctn IV,. ,)., C'!"~
tituiçao, e o artigo 29 do RcgullUllí.'IlLo dos ServJços de n.,uiutll f ... ·;.,·;,
aprovado pelo Decreto n9 52.795, de 31 ·qe outubro de lS63, com a r.·d.,
ção dada pelo Decreto n<;' 88.067, de 26 de janeiro de 1983, e t('lIdo Cl!I
vista o que consta do l'I'ocesso Me n9 29000.006867/88, (t;t1ital n';' 2821
88), dccretCl:
Art. 19 - Fica outorgada concessão à RIO SÃO FP~NCISCO
PA
DIODIFUSÃO I,TDA., para explorar, pelo prazo de lO (dez) anos, sem ui
rei~o de exclusivid3de, serviço de radiodifusão sonora em onda médiil:
na cidade de Bom Jesus da LaFa, Estado da Bahia.
Parágrafo único - 11. concessão Ola outorgada rp.ger-se-ii pele
Código Brasll!:lro de Telecomunicações, leis suhseqUentes,
regulam'.'ll
tos e obri~açoes assumidas pela outor.gada em sua proposta.
Art. 29 - Esta concess~o somente produzirá ~feitos
leqnls
ap5s deliberaçio do Conqress6_Nncional,'na forma do artigo 223, pnr5
9raío terceiro, da Consti tuiçllo.
..
Art. 39 - O contrato decorrente desta concessão deverS ser
assinado dentro de:60 (sessenta) dias, 11 contar da data de publicnç3 ü
da, deliber~ão de que trata o artigo ant~rior, sob pena de se
tornar
nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 49 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publ!

cação.

BrasIHa-DF, 09

• 1019 da República.

de

(

agosto

de 1989, 1689 da Independência

~~" ~?I/{/'

. ,_

A.l~/f fj~:If)
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527- SAP.
Em 30

de

de 1989

agosto

Excelentíssimo.Senhor Primeiro Secretario:

Tenho a honra de enc'aminhar a essa .Secretari.a
Mensagem dc Excelentíssimo Senhor

Presidente

·da

a

Repúblic"a,

acompanhada de Exposição de Motivos do Senhor hinistro de,Estado das Comunicacões, na ~ual submete ã apreciação do Conqresso Nacional o afo constante do Decret.o nO 98.037, de 09
de agosto de 19B9, que "Outorga concessão ã RIO sAo FRANCISCO
RADIODIFUsAo LTDA., para er.plorar serviço de radiodifusão
~ora

60-

em onda média, na cidade de Bom Jesus da Lapa, Estado da

Bahia".
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Ex-

consid~çãO'

celência protestos de elevada estima e

RONAL~OUTO

Ministro Chefe do Gabinete civil
A Sua Exce1éncia o Senhor

Deputado LUIZ HENRIQUE
DD. Primeiro secretário da Câmara dos Deputados
BRl\S!LIA (DF)

EDITAL N2
n~~~bim~nto d~

282 IBB-Gli

prhpo5ta5 PGra

radiodiofu91io !\onora elo

a

execuç~o e e~ploraçâo dQ
~prVlçD
dp
ciclad~
ele Bom ,1p'su~ d;'l 1.111"'"

ollda Ilédla. 1101

Estado da Bahia.
o 11I:nSTnO DE EST/,DO DAS COMUlnC"'C"vr:s,
tendI' em 'J1r:L,)
ti
d'h\lD!lto no arLi'lo lq dr, [o"r.reto !I'~ ·]fl Sr.!!, d~ 1'3 d ... r...,,<: .)~ )(I~7.. "
õ... acordo COm t!:'I n~rmi)!1 ~:'tabel~clrltt!l no ht.:çlJlclnl~lJto dc.~ Sei ".Jl('(,S (.;...
Radlodifu5ão em ~"i?or. torna NibllCO '11J~, tra •• ::corrldr:'1 '!!> /<1IJ1rrorll.\ p
cinco) diaD. contaeo~ do dia seQulllte aC' dE< publ )ca<;~o dr,n"{' E'II titl 11"
Diário OfiCial da União. estará r~ceb~lld0 pelo prazo d~ lS (41JInZ~~
dias,
propo!ltan para 'a execução e
t'l:ploraçdo de !JenTl';O
dt'

radlodlfus:i:> /50nora. com as cafactt!r!9tica:J e condiçilef: que. fie

1, Servir;:o

OND"

2. Local

Bom JC:JUd da Lapa-fiA
1490 kJlz

3.· rr~QiJêi"lcia

4. Potência

:Diurna
Noturna
~. Sistell'a. irradiante
5.1 altulil da Torre
6. Capital mínimo eXiqldo
7. Ílor ár 1-0 de funci onamen to

lhe

deu

t·t"~U"ilUl:

1'Il~rnA

I kW
O. 2!:t

k~.'

On i cll fl·r: lona 1
J55 111
200 CdU78ntaa) MUn

Ilimitado

""demais condiçõt'fl dp>5Le ·l::t.llLal reozr:m P'lrte d'J 1'\(IC;t!R:l(' qw;
oriQem ~ enronlr3m-s~ a dlnponlr.~0 das
Irl~~rca~~d~~ n~
do OF.N1EL.
1:'111
6alvador-!l",
9Ituad."· rIo ·C... Jotrr,

Dir"etoria ReQional
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Empresarial Hctro!)':llltano, Quadra C Lo~e 7
;w. 11;;<,:.,lhiiC'<; tll'lú
Ba~rro Pltuba, ande
seus representantes lcoais "dever lo entrc9ar ,uas

propootaD.

.

RIO SÃO fRI\NCT SCO Rl\nrOOTFusiío T:l'011

eON1'IlI\TO SOCIlIr.

==:::==-= .. =a::z.=z:t::-=~:.=

NOCLHA CLf:IA BlISTeS AZEVEDO ROCfll\
Brasileira, ca:;:Ield, méc1icil. rcsidC'nt!"! e
do Guaporá, nQ 105, apt9 10L - Pituba,
portadora da Cédula de TdlJntidade !tG n?
tar ia de Segurança Públ i e,] elo I::s Lado da

elornicili.)(l.l .i Hua Teult5riu
.na ci<'l.:l.1c"1) Sal\'ilrkr/f'.1. ,
7';<;.23("
I"xpN1!·1., [>"1, ~r·~r('.
Bahia e tlo ele 11';'
. .!. I!. I ](,.

335-20;
EVIINDIlO DE OJ"IVETHl\ flHl\ND;'\O
Brasileiro, casado, ticnico em contabilidade, re.idente e domiciliado à Trav. Hanoel Novais. n9 02, na cidade de Bom ,1eBus da Lapa/Ba.,
portador da Cédula de Identidaàe RG nQ 896.407, expedida pela SecreJOst::

taria de Segurança Pública do Estado da Bahia e do eIC nQ 025.464 •
005- 25;
NolARILOO l\LVES 01\ ROCllll SILVA
Brasileiro, maior, solteiro, ticnlco ~grlcola, resid.nte e d~micili~
do à Praça da Bandeira, n9 102, na cidade de Santama ~laria da Vitória/Ba., portador da Cédula de Identid~de RG n9 2.513.859, expedida
pela Secretaria de .Segurança Pública do Estado da Bahia e do ~IC. nQ
252.746.275-87:

c

O N S T I T U E M, entre si e na melhor forma de direito. Sociedade Comercial por quotas de responsabilidade lilnitada, cujos negócios
e condições serão regidos pelas Cláusulas, a saber:
CLll.uStlL1\
I
A Sociedade terá como denominação:
RIO SÃO FP.ANCISCO HADIODTFUsiío r.TDA.

CLAUSULA. I I
A Sociedade tem como sede e foro a cidade de BOM JESUS DA LAPA - Estado da Bahia, com endereço à Rua Daião do Rio Branco, s/n9.
CLAuSULII IJ I

A Sociedade se propõe a executar e explorar o Sel'viço de Radiodifu-

são Sonora e/ou de Sons e Imagens - Televisão, me'diante Concefisão e/
ou Permissão do Ministério das Comunicaçpes, na forma da Lei e Legi~
lação vigentes, a saber:
*SONS E IMAGENS
*ONDA M~DIA

-

-

*FREQUr.NCIA MODULADA -

·ONDATROPICAL

TELEVISÃO
AM
fM

- OT

Abril de 1991
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CL1i.USULA

TV

Os objetivos expressos ela Socle<1ade .. e icpntif1c:·:,m

COI'I

o que

dispõe

O Artigo 39 (treceiro), do DE,creto 119 52.795, de 31 úe outuLlO

de
,.1963, que instituiu o Regulamento do Serviço de l:adlodHu~::ir) (!',S.R.)
consagr':ll1UU, .:!m nível de prlorhlnde.
TIVl\,

INrnRHI\"fVA,

.

1)5

nr:CHr.llr;Tf: e li )\'lVO,

I

des de Pf./ElLICI.fl/\DE.. CO~IJ::r.CIlIL,

proqra"",r. de n9~.~..J.TI.:C;,- \
paralelamnllt(,' -"In ,'" at ''')'i.:l

-

"'·'ror-

r:ompatlveis cQm (') veicuLo, .para

taç30 dos encargos da e~presa e sua melhor dimens50 t6cn~~a c Jrtis-

Uca.
ç:LI\IJSlJLII

V

A Soc1edode é éonstitulda pi1ra vigorar por PRII~l.~~~~'!::.~~!~!.!',n.,:,.
e
suas atividaden terão inIcio a· p'artir da d,'ta de arquJv,'l11cnt~ 01 .... Co)'!

trato Social nil Junta Com(,r.cial do Estnào da Bahia.
l'ARÂGRlIFO ONIC(2
Quando e se nef:essária a dt~st)lur;'5o da Sociednde,. os tlj~'pr.,!-;it i'Jq~; dI'?
L~i

per,tinente'i sel'ão observados.

CL!lUSUL/\

VI
D~~retos.

A Sociedade se obriga a ohservar, com o rigor que se impa.,
Decretos-Leis, Leis, Rsgulamentos, Portarias, Normas e

quaisqu~r

ou-

tras decisões :>u despachor, ~m"'l<)dos do Ministério das ComulIl<"";:;''l' ~
e/ou de seus demais ó'l:qão:í competentes, vigentes ou 1'1 vigJr, .~ referentes ~ r,"!';/islaçãQ do Serviço de Radiodifusão Sonora em geral.
~LIiU~~~VtI

por seus Diretores."p. ~ót;i(')q, se invC'5tida
na qualidade d'e Concessionária ou l?ermi'3si..,nãria rio Serviço de lladi2

li Sociedaclp. se comprõnu'te,

difusão Sonora em Geral ou do ser~iço de Radiodifus3o de Sons e Imagens - Televisão, a não efetuar qualquer alteração nesle Contrato s~
cial, sem que tenha sido prévia, plena e

legalmen~e

nul0ri7n~~

;mlo

Poder Concedente.
Nio tornada Concessionária ou PermissiDn5ria do Scrv17" de nn~iodif~
sao Sonora, a Sociedade poderá alterar as Cláusulas d0

f'rescn~e

Con-

trato, desobrigada que está da prévia anuência do roder Concedo:cnte.
CIJ"USUL1\ VIII

A Sociedade se obriga a manter em seu quadro de funcionários, um nú"mero minimo de 2/3 (dois terços) de brasileiros natos.
CL1.USULlI

A

IX

socieda~enão poderá deter Concessões ou Permissões para er.er:utar'

o serviç~ de Radiodifusão Sonora no País, ,além dos I illl~tes

pelo Artigo 12, do P.ecreto-Lei n9 236, de 28 de fp"vereiro
,

fixados
dl~

1%7.

PRIME:mO

Os sócios quotistas não poderão integrar

o quadro

social de outra

Conces5ionária ou Permissionária, executante do mesmo tipo de 'Serviço de. Radiodifusão Sonora, na cidade em que pretendem instalar-i1 noVII ~missCira.

nem em outras loéalidades do PaIs, em

eXC(:'!lSO .1..,,,

limi-

tes fixados pelo Artigo..12 do Decreto-Lei n9 236, de 28 de fevereiro
de 19671

§ SEGUNDO

as

$ócios Diretores

nome~do~ e~tão

impedidos de participar

da'O~

]tia ou na qualidade de SÓCiOS-QI'otistas de outra .concesslon5dn ou •
l'crra!os1.QnSri3, a~:ccut.:.:lnt:c (10 :llesmo tipo de n~r"Jjf;o u ~ n~(:lO(,·.l[·:_:id_
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<?llliS!lQlil,

não poderão gOZ.:lr de imunid.. de parlilmentar, f"ro esp'~cial e
me~'mo

mo ·integr.:lr o quadro social.de .empresas execut.:lntes do
ço em outras localidades do País, em eKcesso
lo Artigo 12 uo Uecrelo-l.ui li'?

~J6,

ilOS

,==')(llO

n'·IO l:"~~

slJr':i-

limi tes f b:.:lt!os po::

de 28 de fe'/('reito de 1967.

~UL~

As quotas

represe~tativas

do Capi tal Sacia 1 são i 1l.1 l i ená'rp. i!'> ,. ; ri

-

cauc'im:1iveis, dir!!t.:l ou indlri:!tam':?nte, a cstrangC'iro" ou I'c"rÕ').1s jl.!
rid1cas, c nua totalidadR F~ftcnccri sempre a brnnilelros natos~
CL1I.USULA XI
O Capital Social é de Cz$ 1.000.000,00 (hum milhão de cruzados),
presentado por 100.000

(c~m

mil) quotas, no valor nominal de

r~

Cz$ ••

10,00 (dez cruzados) cada uma, subscritas pelos sócios em moeda na-

CiOll/ll, na proporção a saber:

~
NOEL~lA

Valores
CLr:IA BASTOS AZEVEDO ROCHA

JOst EVl\NI1RO DE OLIVE"IRA BRAlmi\'.'

AMARII.DO ALVE!:i DA ROCHA SILVA
TOTAIS

51.000

Cz$

510.000,00

30.000

Cz$

300.000100

19.000

Cz$

190.000,00

Cz$ 1.000.000,00

100.000

la:=:e===~:====::s=========:==::'=::'===='====:=::;::=

PARliGRAFO ONICO
De acordo com 9 Artigo 29 "in fine", do' Decreto n9 3.708, ce 10

'de

janeiro de 1919, cada quotista se responsabiliza pela total1.dade do
Capi tal .S~cial.
CLAUSULA XII
As quotas são individua i9 en~ rEdação ii Soci.edadc

'.)UO,

par" cada uma

delas, só reconhece um proprietário •
. CLAUSULA XIII
O Capital Social da entfdade, de Cz$ 1.000.000,00 (hum milhnode

cruzadosl serií integralizado,
cios,. da forma que segue:

l!''ll

moeda corrente nacional pelos

1-. Cada sócio integraliza, neste ato, 10\ (dez por centol das
tas por

e~e

sóquo-

subscritas, em Jnoeda corrente nacionill, totaliz::lndo

Cz$ 100.000,00 (cem mil cruzados),
'lo Cada sócio se obriga a int.egralizar os restantes 90\ (noventa

.

por cento) das quotas por eles subscrita&, ou 5eja, o valor

re-

presentativo da totalidade do Capital Social, no montante de Cz$
900.000,00 (novecel1tos mil cruzados), na data <la pub1ica,.ão

da

outorga no Diário Oficial da União, pelo Minis"ério dilS Co",unic~
ções, - se o ato.for deferido em nome da Sociedade.
CL)\USUL/\ ~: IV

A Sociedade scrS administrada.p~los S5clos, no cxprcicio da funç3o'
a ':luc fi Có:lm nomeados, a si.lber:.,
JO~r: [',';,::OPO DC_.Q!:-.l\·~l;:j. ~R;,ND;'()

Dirctor-Gcr~nce:

Dirctor-G'lr".nte
1. CaberS .:tos

l'lr~I"H"$.. t;I:·rlZ'nt~s

todos 0.5 poderes do.!

ujfl·irlj~i!.1 w-

'iãu 1("\)1"1 da' S()C'.I('d.·\df~ ,... ~lU:i .f p prp.5f:Ontüçnn ,;:m Juizo
d\~lf.:.

,;'Cl\ll.\cti1\{'n··lh. p

mentos relativos

,

c("\t\i\l""'!t"'r."~ntt;!,

çào.

~5

r"'~''''

;,

;\ind.1:,

i\

i\·~~\n.'\:\l['a

ou

suas qestSes Rociais e comerci/lls,
f'"'l

..,U ...• :"õ':!

lhC\.S di spen~a

ft;Jrc'l

•h" lf~d(\:~.,,,; c\l.f·U-

-!\

pr~st"ç~')

.~mpre

ri,., ~,:1.U
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onerar. com as r~s,;",lvi1s atil"':ll!"S

b .... nc: con,...tttu.tivos 01) ['iltrlOl,">nio

.I,

S2

ciedade, inclusive direitos, torha obrigat6ria a assizwlura '
d~ tOd0;, os sócio~.
3. Os administrador,-s sc·r:io br~5·ilplros natos e ~U\\ ln\·~~ff.ld-nil
nos carg<.'s s'~'raellte p'Odt>l'á oC'or'rer, depois de ter.,m sidn "f,r'Jvades pelo Ministirio das Comunicaç~es.
CLAuSULA

XV

O uso da dcm;nilj,)',<.l.) soei,,1

1I0S

termos da Clilusula D8cima Quartil

deste instrumento, é vedado E:m fianças, aval.s, abonos e outros fa"~
res estranhos aos interesses da Soci~dade, ficand6 o(s) Diretol(es)
pessoalmente J:esponsáveis pelos atos p,aticados.
CLÂUSULA XVI

Para o exerclcl0 do ca~go de Cerente, Sub-Gerente, Procurad0res, 12
cutores, encarregados das insta1aç5es ticnicas, bem como re'pcnsi veia pela orientação in,telectual direta ou indiretamente ,la ,,'1",ln15
tração da' Sociedade, somente serão admi tidos brasi lei roa nato:>:l.
PAR.lí.GRAFO ONICO
Se procuradores vierem a ser investidos dos poderes à~ gestão e ad.'ninistraçâo da Sociedade, atribuiçi'io que caberá '" br"l'l~ }"irOfl lia to ....
o ato de nomeação serã necessaríilJllente submetido à prévia autorizaç.ào dos

ó~gãos

'competentes do Ministério das

Comunicaç~es.

CL1\.USULA XVII

1.'- As quotas socinis não poderno. ser cedidas a tcrcei ros e;;tranhos'

ã Sociedade, .sel" o consentimento expresso de t:odos os sócios. P~
ra esse fim o sócio que pretender efetuar.a cessão deverá natifi
car por escrito aos outros sócios, concedendo-lhes o p,razo de 60
(sessenta) dias para aceitação do novo sócio na Sociedade,

caso

não ex(,rçam o seu direi to de preferência na aquisição de suas
quotas. Exercendo o dir,?ito de preferência, asqi.lotas serão distribuídas em proporção de igualdade às quota!;! dos sócios remanes
centes.

2. Fica ajustado entre as partes que ao sócio que se retira. cah~~
receber o valor d.:\s quot"as integralizadas e representatlv.• s
de
seu Capl.tlll, mais os \ucros apur~dos em Balolnç.o, prt:'vi.,no('lI t "
.1provado pE"los sócios, e cujo Pilqi.lmcnto será feito em 24

(·.. iTlte e

quatro) prpsti.lç5es mensnl., iquals e .uciesslvns. sem juros.
rJ\f~f\<:r.i\10

t':n CI)

O 1ngr'!5'lO d.:- sócio
tr.atuul.

!;f.'1

ii ()l,j'·tn, na oportunl<lólde, rlp. l\lter,,';"iirJ '·"n-

O doeu'mento s~r.) ~ubll1etl.do .., uIILk.. nClc.l fJr:t"Jld 'n

dl\9 Comunlcnçõr.-s

e,

Fl)Rt'-'rirJt'II1~l1t'i?, at"quív.\du

tl.'l

Junt.a

1"Inl

.l~·' I"'

Lt)ll\f'lCI.d

dI)

Est"do <la t1.!1111n.
CLAUSULA XVIlI

O falecimento ou intf'rdl,;;;') r1,., '111"I,,,nr

"'11

.~ .... ,,'

,,;;("t .... '"

"rá necessariamente a Soc1edade, ficando h€'rdciros

C'

n·~··'

representante legal nOlneado, sub-rogados nos direitos e
do "de cujus'! OU interdito, p0drndo opla

"li

"

obrig.\ç~2S

{~~rr"m-~~ rprrr·s~rlt:·r . . ,~

quanto indiviso o quinhão r~spE'ctlVo, F'Jr um dentre
do pelos demais.

o11s""]"0-

SUC.L·'·;!H..lI'eS

"[.:'5

r.rl!dc'I"_iJ-
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PARJ'iCflilFO PPU1EIRO

Mediante consenso entre os sócios supérstites,

05

herdeiros ou

cessores poderão ln'1ressar na Sociedade, caso não haja
legal quantc i

Sll-

impeditivo

sua capacidade jurldica e se obs~rve a anu~neia

órgãos comp'Hentt's do ~Hnistérlo das Comunicações.

[.>iHa

']Uê

51.>:1

dos
••, j -

missão seja revestida de todos os efeitos legais.
PAR~GRl,FO

SEGUNDO

Se l)erdciLos ou S\lCeSsorc<; nac desejarem rontinuar n.) st)cléd.l·.k.
seus haveres serão ",p'Jr,ld,~'s .em t).:l1aw;o levantado "sreC'i;dn...~tlte para
esse fim, é sC!rão pa:jc;,s em 24 (vinte

é quatr ..·)

prestél~'0~S

mensai s ,

iguais e sucessivas, sem juros, a quem legalmente nom<:>a10.
CL.1iUSULA

Xl X

1\ 31 de dezembro de cada ano,

levantar-se-Ii um Ralilll';o ';'?1111 ,1;\s

atividades da empresa. O Balanço 1e~arã a assinatura de todos

os

sócios e será 'ácompanhado do Extrato de Conta de Lucros e Perd.1S.
PARJ'iGíW"O ONICO

Se acusados forem, pre:iuízos, os mesmos serao cobE'rtos através de no

va int.egralização do Capital Social, em parte proporr.inna1 "" nóitne'.ro de quotas de cada sócio, sempre em moeda corrente nacional.
CláUSULA

xx

Fica eleito, desde já, com renúncia a qualquer outro, foro da Socl~
dade a cidade de BOM JESUS~Dh LAPÁ. E~tado da Bahia, para soluçno '
de qua~squer dúvida~ que eventualmente venham a surgir entre as paE
tes·contratantes.
cr.1íUSULA XX!

Os casos omissos neste Contrato ~ociai, serao regidos pelos disposi
Uvos do Decreto ti9 3. 70~, de 10 de janeiro de 1919 e da Lei n? ...
4.726, de 13 de julho de 1965,·.a cUja fiel observância, co!!'o

,1"",

de

mais Cláusulas deste comp'romisso, se obrigam 'Din-tores e Sócios.
Os S6cios declaram, sbb as p~nas da lei, qu~ riio Astio incurS05
nenhum dos crImes que os

i~peçam

em

de exercer átividada mercantil.

E, por assim estarpm justos e c'1ntratados, assinam o presl"nte (~rmtri\

ruo S1\O rpr_tlCl~CO r.... DICa!r!.:~.:-.o LTr:.\.
CON'J'lil\l'O

==::::::';i:::"=" "'::::

soe IAL

~r =:-.~-:-

n.6
to Social, em 06 (seis) vlüs '1" 19ual teor
te as

tcst~munhas

C'

fOI

In.' , r.1zf'lld,,- ..

de iei.

Bom Jesus dat.ilpá (!lAr, 26 de agosto de 1988.

("'c,1n-

der 1991
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Testemunhas:

/l'Y'r>A '1 /JIJ XC-" .........~q .lI

)~'~~~h

ti
usq

DEMONSTRAÇÃO.DO

-'../-tlér...·...•....
(.>/.J.-...l..;CZ""-!_!::-·.l,I,.1..'-'--------

-J

DA FIRMA:

RIO SÃO FRANCISCO RADIODIFUSÃO

~JOsE: EVJ\.NDRO

LTD~.

' C~
r>I •Ul.tA.L- 0._ 1'1,,<:.•.
(:' <............ J• "",dO \..'h

1

~.""-:'.-_.~ "

DE OLIVF:lRA BRANDi\O

. Diretor-C'1rente

./

.

.'

.~ , .~ . -" .-, /~..
. ".,
.,.e;~'-L.~~' ~~'--'~-F;~::::~1~..::tf;A~
. ;<.~
RILDO 1\ ES DA ROCHA SILVA
.'

Diretor-Gerente

1.

~.A.m3MIs.sOR
4

"'-,

......

J... .. -<.. ••

2.1 -

l'll~ICAI~rl: 1

30m ;osus du ~~pa,

25 de o~tubro de ·i988.

3ócio;'Geren-::e

ALTE:fW;ÃO 00 coomATO SOCIAL DA Flm.lA

··mo

51\0 FlW~lSCO ItMlI rílll.

Ft1SÃO LIDA.". PARA AtMEmO 00 CAPITAL SOCIAL E C1.JTRAS DI.SPOSl~f:3.

NA. P'OOfoIA. AF'JUXO:
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NJf:[J.lA CI.f.!A BllSlUS

DA ROCHA SILVA,

já

A2'.EVEJX)

RCX.-irA,

Abril de 1991

JosÉ EVANDRO DE OLtVEIM arwmÃo (' AMA11nm 111.\'>:"

qualificados no contrato de

cons~1t~IIÇRo dn t I Im... tiw ~ii'.1 .1',,!).,?

CO LTDA •• arquivado na JUNTA C'c:w:nclAL IXl F':>TADO DA lWUA sob

° nPJ\.n'll ?,'.;1r.l.",.l.';i;."m

23 de Il~tc,,'bro de 1988" $,nBcri ta no CGC sob o n9 16.356.669/00Jl-c,,(J CC;tn " .. <In À.
-~.

>

~

~ -~

,

•

lIun

>

BarÕo do Rio Branco,s/ni - sede. na Cidade de Bom Jesus da I..."lf.a-I\ahia. do") qual
05 )!n.1cos quotIstas, reoolvE'u de cem.In Ar.ul~lo e na melhor fomla do:? <1\ r~lt().
~
,

..(j

"'..ao

'lI! . '(''Ir

cantl'ato pr'lmttIvo, 'medlante as clil'L';llla.q e condlçõCs sE'guInt('s:

mJll;EIRA -

O CiJfJItal SocIal

qu~

-

\

em de Cz$l.cro.OX',OO (hun mIl1lilo de

n'.lZ11.j"S).

re

presentado ror 100.(00 (cem mil) quotl;lS, no v<uor naninal de C•.$lO,oo (d'!z

p<:lr <'OO.cro (c).!ZE'ntas m.1l) 'luot'lS. no vR.1:>r ncm1J1,.'ti de l.[;z$O.OI (Iun CC/lravo

r 10'/0)

cada m.a. subscritas pelc>s Sóct~s riap~:"Ç'ãn, ~'~/:'
..

-

.'

sOCIOS

.

C;AJCYrAS

s1.lXQ

m. E:Jl'nro IX: CLMJPA IIWOO
rm i\ SIUlA

TOTAIS
-

~.

VA{DRES

TCYrAL

ANTERIORES

IU1!1\<],trA EW31].:B ~Rn1\

M'l1ll.lD AI.JJI'S D\

.

SUllSC:IUr;ÃO

._-:.. '

rn

11'7$

-------

sL'cro

102.cro

I.nX'.r-o.

3O;~.'

~.cro

ro.(XXJ

600.())

19.cro

19.000

3R.ClXl

')1lo,rt)

100.000

100.000

axl.(Xl)

2.000.00

f'

rllWawo l'RlJIEIH) ,:,,' AS 'qUotllS

ora Sl~"s('r1tas

são lntegr;l1lzadM. oPstc ato.

e<l'

nr.le

dacorrent.e n'lc1onal •. _~lo!l ",ócios quottnt.,as.

PNOOw>o SHUOJ

- A l'espal3abllidade de ceda quotista continua llm.1tada

à

total i-

.. :-.

dade dO Capi tal Social.
SBDO\ - As deliberações sociais da Sociedade serão t ~..~la maioria 00.

Capi-

tal votante.
'rfR:ElllA - F1ca-n mtif'icadas as demais cláusw,as dO contrata:.pl'Im1t1vo,
."

das por este

<lo'

não

m-x\lf1C,!!;

instn..rnento.

E por assJm estarem JUst08 e contratados; asslI1t.O'l\ o prest'fltc' instl'.IU,·,.t'). "'~ te•. r •••.• ",)
vie.s de igual teor. e fOrnl!l. na presem;a de duas testenuY1M.

p."rR

'l'J'!

devioos e legais et'e.ltos. ficando a primeira via e.r'l'Jl\'odél na .nu·I!.

Bcrn

Jesus da Lapa. 17 de Janeiro de 1989.

pror).l7..a

os
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TES1V1UN111\S :

RIO SÃo FFWJ:lSCO RADIODIfUSÃO LIDA.
•

q...u..I

-

()....,•..~~ ri. r~'l''-'-po.·.~
JOSÉ EVANDHO DE OLTVElRA B1WIDÂ0

Dir-etol"-'Gerente

/'
~'

. ~~..é6 d: ç;(. /L'
~
'/"

'ILO ALVES lJA 11(1.A1A SILVA

D1r-etoT'-Gerente

prova a outorga de concessão ã Rio são Francisco
são Ltda.

Radiodifu-

para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direi-

to de exc1usivid.de. serviço de radiodifusão sonora em

onda

média, na cidade baiana de Bom Jesus da Lapa.

Estão atendidos os pressupostos constitucionais
quanto a ~ompetincia legislativa da União (art. 223) e·i

a-

tribuição exclusiva do Congresso Nacional (art. 49, XII) para apreciar o tema, através de Decreto Legislativo (art. 59

1

VI). Também estã obedecida a norma do art. 222 que exige

a

nacionalidade brasileira para os proprietários de empresa
jornalística e de radiOdifusão sonora e de sons e imagens.

A técnica.1egislatiya utilizada estã perfeita.

bIANTE DO EXPOSTO, voto pela

constitucionalidade.

juridicidade e técnica le~is1ativa deste Projeto de
Legislativo nV 6/91.

Decreto

4816 Terça-feira 30
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/,
!

lj/J;

Rel,ator

PARECER DA COMISsAo

A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, em
reunião ordinária realizada hoje, opinou, contra o voto do De-

RIO

SAO

Amã

JESm nA. LAPA

Fl1ANCISCO RADl0DIFUSÃO LTDA.
li:

:ESTADO

DA ':BÁHIA.=

A RIO SÃo FRAHCISCO RADIODIFUSÃO L1!DA., permission;á.ria
de radioà.ifusão sonora Al.'l, na cidade de :Bom Jesus da Lapa, Estado da :Bahia, através do Decreto

n~98.037,

de 09 de agosto de 2989, com sede ~

Eou Jesus da Lapa, à Rua Barão do Rio Branco s/n - Bentro - declara, pe.-

ru <:ue produza todos seus efeitos' 2e.;ais, que não infrige as veà.ações do
J?ar~afo

5 5l do artif;o220 da ConStituição Federal.
:BQm

Jesus da Lapa, 25 de :fevereiro de 2991

~~~c::koh\~~
Jôs.Ê EVA11DRO DE OLIYEL"1A ~
sPcio Gerente
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pC'fA.U-e, cR e,
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

-t

-"

~

.71"-

RGC rrJO/e.J D

Ao apreciar a Mensage"Ill pres$.dencial nQ 466/89,

a

douta Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informãtica elaborou a presente proposição aprovando o ato que a-

putado Hélio Bicudo, pela constitucionalidade, juridicidade

e

técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo nQ 6/91,
nos termos do parecer do relator.
Votaram com restrição os

Deputados

Vital

.do

Rêgo,

Luiz Clerot, Roberto Magalhães e Luiz Carlos Santos.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

João Natal - Presidente, Roberto Magalhães e Edevaldo
Alves da Silva ~ Vice-Presidentes, Benedito de Figueiredo, José Burnett, Messias Gó~s, Paes Landim,

Paulo

Marinho,

Pedro

Valadares, Toni Gel, José L~iz Clerot, José Thomaz Nonô,

Luiz

Carlos Santos, Luiz Soyer, Mauri Sérgio, Nilson Gibson,

Fran-

cisco Evangelista, Vital do Rêgo, Adylson Motta, Gerson Peres,
Ibrahim Abi-Ackel, Oscar Travassos, Osvaldo Melo, André Benassi, Sigmaringa Seixas, Nelson Trad,

Rodrigues

Palma,

Passos, Hélio Bicudo, José Dirceu, Eduardo Braga,

Edésio

José

Eymael, Robson Tuma, Luiz Piauhylino, Magalhães Teixeira,

Maria
Mo-

roni Torgan, Mário Chermont, Gilvan Borges, Jesus Tajra, Antônio de Jesus e Carlos Benevides.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATNO N° 136-A, DE 1989
(Da Comissão de Cíêneía e Tecnologia,
Comunicação e Informatica)
MENSAGEM N° 281/89 "
Aprova o ato que outo'rga. permissão

ã.

RADIO AREIA DOtJP..ADA

FH LTDA., pdra explorar s€':t'viço de radiodifusão sonora na
cida.de de Cabcaelo, Estado da Parai'ba; 'tendo parecer:

No momento, deve

li.

C8mara dos Deputados,

anali-

sar' e pronutlclér-ce 'sobre o ato em ·ap~eço ..

do

Relator designado pela Mesa em substi tuicão ã Comissão de
ConstituiçàQ e Justiça. e de Redação, pela constituêionali
dade, juridicidade e técnicêl legislativa, Com emenda.
<PROJETO DE DECRETO LEGISLA'rIVO N9 136, DE 1989, A QUE SE

~O!l termos do p!JrlÍgrafo 2' e 3! do art. 28 do

gimento Interno, combinado com a Resoluçiio n! 05. de 1983

li

R&
e~

ta CClllissão compete. ·opinar sobre os aspectos eientífieos
tecnológicos que informam as proposições bubmetidas
~e, be~ Como da 8ua 'oportunidade e 'dimensionamento.

l'JO

e

seu ex~

REFERE O PARECER)

o

CONGRESSO NACIONAL decreta:
11 - VOTO DO RELATOR

Art. 19

t

aprovado a outorga de permissão ã

DIO AREIA DOURADA LTDA, para explorar, pelo prazo de 10

~

(dez)

anos, na cidade de Cabedelo, Estado da Paraíba, sem direito d~

exclusividade, llerviço de radiodifusão sonora em freqt1ência m~
dulada" constante da portaria 053" de 12 de junho d~ 1969.

Art. 29 Este decreto legislativo entra em

•. ia

mtmto da Nação. Btra~és do aperfeiçoamento do cidadão obl!lervan
do os critérios de preferência a ltuto:res nllcionais-. respeito à
diferenças regionais e fidedignidade da fonte de inforJn~ções..

viSor

,na data de ~ua publ1c.açàô.

Rá4.lo' Areia Dourltda Ltda compromete-se a elab;2

rllr e sua programliçlío de' form~ a contribuir pi!lra o desenvolvi-

Por out.ro lado, 11 ampliaçiío ~o núme-ro de- emilJBo-:
rea de radiooif,u830 vem diversificar urr dos ,.-a\ais.

promisBor,s

veícl.tlo~ de propagaç~o da cultura e da infoOla.çâQ .. ~

sal à da comissão, em 18 de outu~i:'o de 1989.

Considerlllndo ainda. que a refer,ida~ n;~:1i(). aten~e

8

legislaç60 ea vigor e obedeceu "05~'tes regulamentares no
â~bito d.o. Hinistêri~ 'daIS Comunicllç- s" anifest8fl'lO-n05 pela a-

Legislativo

provação do ato, na forma do. proje o de IDecreto

que opresentaftlos.

! '

•

S~la da CornislJio, em

de _ .

. ='e 1989

D'P~~
/l

PROJETO

or:

OECRETO LEGISLATIVO NI

• eOllIsslio DE CltNCIA E TECNOLOGIA, COIlUN1CAÇJ.O E INFORH~TICA

. Af?ror- o

, de ,1989

lrto

pe'T;"-

que outorgn

tlllSBlIO l!lI R~OIO AREIA DOURADA L'rDA

pzsrlt explorar se'rviço de radiodi-

f~~ã~8~:~~r~an;,a'~~1~~~ d~

- RELATÓRIO

Cabede-

. De confortrlid8de COm o ftrt. 49, inciso XII, combi

f 11' do art. 223, da Con9títuiçiio Federal, o Excelent!ssimo Senbor Presidente
Repúblicft submete li apreci:\ção

nado co~ o

"a

do Congt'esso Nacional, acompanhado da !xposiçlio de Motivos' do
Senhor Hini$tro de J;5t~do da" C~l.·,.micaçõe$. o ato que "outorga
pet'1l:liet;ào ;; n;(DIO AREIA DOUR....D.... LTDA, para explorar, pelo prn:0 de 10 (dez) anOS, sem direito de exclusividade, serviço :1e

o

rlldiodifu$ão $onora em frequencia modulada na cidade de Cabed!:,
lo, E~t:ado da Paraiba", const;antp da Portarillo n! OS3, de 12 de
junho de 1999, publicadi"J: no Diário Oficial da Uniã? do di~ 14

DI0 AREIA DOURADA L'I'DA, para explorar, pelo prftzo de 10

de junho de 1989.

ano~, na cidade de Cabfldelo,. Estado da Pllrll.lba" sem direito de

CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 11

t

aproveda a outorgll de permir>!lio à RA(dez,)

exclusividade, serviço de r8diodifusão sonOra em fr~quênci8

JJa Exposição de Motivos, o Senhor Hinsitro e.!'cll!

1rl2,

dulada, con,tante dll porti1ria 053, de 12 de junho de 1989.

rece que:
'!Subm~tido o ol!I5Sunto ~o exame
dos
órgãos competentes d~ste Ministério as
conclu!iões forllll\ no sentido de que. sob os
a!.'pectos
ti'cnico e jurídico. as entid::ldes proponrontes s"':'
tisfi~eralfl ês f!xigências do Edit*Jl e JlSOCi r~qlJis.l.
tos d-~ legi.!ll"ção .~~pecífic2t da rlodiodifl ~ão" ..

Art. 22

Este decreto

de 1989.

Sala da Comissão,

Atendido ao disposto no § 3' do Artígo 223

da

Constiuiçio Federal, a 1nlltérla foi enviada 80 Congresso Nacional para a devida I1preciaçfto, visto que o ato de outorga somen

t.e porduzirá' efeitos legais após deliberação do Congresso
cional.

flft-

em vigor

nn data de sua pUblicaç~o.

D.PUt.d~ CAMAll.GO

/{
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PARECER DA COMlSS1\O

ta, Eliézer M.ore'i..r a, Sadie Rauache, Francisco Amaral, Miro Te!
xeira e Francisco l:'iógcnes.

A Comissão de Ciência e Tecnologia, comunlc.acã.o e ~
Infor1t\Átlca, em re1lnião ordinária realizada hoje. aprovou, por
unanimidade, o Parecer do Relator, Deputado Jost CAMARGO, fl1v.2.
rãvel à Mensagem n9 281/89, do Poder Executivo, n08 termos do
projeto d~ Decreto Legislativo que ~presenta.
.
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Est'!Veram ,pre.sente. os seguintes

Sala da Comissão, em 18 de outubro de 1989.

,

S~nhores Dep~t!

dos: José Costa, Vice_presidente no exercício da

presidência;

Alv..~O Valle, Vice-presidente, José Camargo Relator, Âtila L,!
ra , MaurIcio F&uet, Roberto Jefferson, José Ulisses de Olivei

ora, Robson Marinho, Rosário Congro Neto, Ma.theus Iensen, Luiz
Leal,' Paulo Pimentel, AloIsio vasconcelos, :Eduardo
s1queir~
Campos, Angel,o H.aqlllh.àe15, pedro. Ceolin, Mauri110 Ferreira . L,!.
ma, Ervin Bonkoski, EU.el Rodrigues, Domingos Juvenil, Ivo Ce!.
sósirno. Paulo ttarques. Tidei de Lima, Gerson Peres, Manoel Hg
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publicada
OUc!l:Il ... Ur.lôo do ,U .. ]( de junho df! 1989.

llradUa.

elll
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de
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..~
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1 te9.

_.
_0 Mlnlt:lro de E~'ado
elA.
COraunlCllç'Of>S, usnneo ~a!' at.r1buJçoe~ que lhe confcrc-:r. o artit;c• .19 d"J'
J)t)çrc!to nQ 70~ !l68. de 18 cc 1".;.10 de 1972, e o art.iCJ" 32 do "f.~g\llc'.:o...:n
to dos ~crvjços d~ nadiod~íusão, co~ D rcda~~o d~dn p~lo ~crcto
r.~
18.067, de 26 elE' ja:1CiTO dtO 1983, C:: tcndCJ cln '\°iSLü (I uu~ ·CCl\lõt..,
~o
J'roccs..o Me roço nOO(J.OO~6)7/aa. (E,lltol r.Q J23/SÔl. <é',;,,1 "'"

'J.>f"'i:f~·~ /'J..,;t::')J) /f"J' OC/_ d'f'_ G',P? of."-< /? êk..
(; ~ t"f".P1. do Sn.,)'·A' ~14;mJ?A:J ~ ;~"..
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Exmo. Sr.
Dep. Antbnio Brito
D.D. Prc~Jidc~te CÚI Cúnissao de: Ciência o Teptlolqgia, Comunicaçélp. o Ihfonn:1ticj, .

Câmara d~)s Dcpu!f1c!os
8rtlsflié;l - DF.

PEClAFV\ÇÃO
Os
sócios-propíieU,rios da Empr8$í3 nÁDIO
AREIA DOURADA
. abaj~o. . assin:1dos,
"
.,l.TOI\, deciDIam, scb é.:S pon?s "da lei, que, de acordo com
tcrmõs G!o l\rti~o 22, pàr?grclfo \Í
~

~

~

."

os

,

,

du ConsUtuição FcdGmi em vigor, D. Ródio keia Dourada LTOA nf30 pirtence a nSflhum oligo:pólio nem ti rnonoilólio; bcnd6 sius sócios jornalistas profissionais e~ tEto somente, !J:"opri~tários
do. [mprésa: J. GONDif'A'COMUNIC/\ÇÓES LTD/\ que edità, em Jó~o Pessoa -PB o'semanário A CARTA (excmp!2 f anexo).
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PARECER DO RELATOR DESIGNADO PELA ~.ESA :EN: SUBSTITUIÇÃO
~ CO~,IssÃe DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E L1<: REDAÇÃO
I

e 11 - REIJATdRIO E VOTe DO RF.LATOR
Ao apreciar a l1ensagem presi.dencial n9 281/89, a.

douti.l

Comissão de. Ciên~ia e Teqnologia, Comunicação e Informatica elaborou o presente Projeto de Decreto Legisrativo que" aprova a outorga de permissão ã Rádio Areia Dourada Ltd~ para e,xplGlra'r, pelo prazo de la anos, sem direito de exclusividade, na. cidade

pa

raibana de Cabedelo, serviço de radiodifusão sonora em frequên cia modulada.
Estão obedecidos os pressupostos constitucionais

quan-

to a competência legislativadaUnião ·(art. 223) e ã.atr;i.buiçào
exclusiva do Congresso Nacional para apreciar o tema (art.

1

·~9,

inciso XII), através de Decreto Legislativo (art. 59, inciso VI).
A técnica legislàtiva utilizada deve ser ~perfeiçoada.
Diante do exposto voto pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, com emenda, deste Projeto

~e

Decre-

to Legislativo n9 136/89.

Ei'ffiNDA AO
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N9 136/89
••• Acrescente-se ao art. 19 do projeto a seguinte expressa0 final:
Sala

"do Ministro de Estado das Comunicações".
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úIÁRlo DO CONGRESSO NACIONAL (Seç~o I)

PROJETO DE LEI N' 1.ISS.A, DE 1988
(Do Sr. PauloJ~aim);
Altera os dispositívo~ da s~çã~ UÍ, do
Capítulo 11, da Consolidação das Leis do
Trabalho, que trata dos Órgãos de Segu·
rança e de Medicina do Trabalho nas em·
presas, e dá outras providências; tendo
pareceres: da Comissão de Constituição
e'Justiça e de Redação'pela constituciona.
Iidade, juridicidade e técnica legislativa;
da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, pela aprovação,
com emenda; ,el' da Comissoo de SêgiJri:,
dade Social e Família, pela aprovação,
éontra os'vôfos, aOs .sis. ,Fátima Pelaes,'
Ivânio Guerra, José Egydio, Rivaldo Me·
deiros; DeLCino ;rávares; Euler;Ribelrc>,
'Said ,Ferreira, Clóvis Assis, Paulo Portu·
. gal, Célià Me'niles, ,Geraldo Alékmin Fi·
lho, José Linhares e, em separado, do
Sr. Eduardo Matias.
_ , (Projeto de Lei n" 1.155, de 1988, a
quê seteferenl os pareceres:) , '

rão do cumprimento estrito' das normas.
de segurança e a, interdição dos locais'
irístálãções ou maquinários' que representam efetivo risco de acidente de trabalho ou do engenheiro de segurança,
dã ínesma ,forma, aoónselhém a medida,
Art. 164. Cada CIPA será composta
exclusivamente por representantes dos
,empregados, que observarão o disposto'
nos §§ 1',2" e 3", do artigo anterior.
§, 1" .As CIPA serão compostas p\?r
no mínimo 4 (quatro)" membros sendo
,-dois titulares, e dois suplentes..
§ 2" O mandato dos membros da CIPA ter.á,aduração de 2 (dois) anos. per,
" .•
mitida a reeleição.
'
. § 3° A eleíçãQ dQs, membros da GI?
PA, titulares e suplentes, será realizada'
em ,UjJl, t,Íniço turno de votação através..
de escrutínio secreto, da qual será ass'e- .
gurada a participação de todos os empregados interessados.
§ 4" . As,reuniqe.s da'ÇIP~,_desde qíij: I
comunicada.à empresa deverão se realizar nó horário:d'~ 'ttabaJho,t: "no ínteriM.
de suas instalações, quinzenalmente, ou
'extra"rdilJar~ajJlente.s~lJlp(e que as cir~,
cunstâncias assim o exigirem, tendo para
'este ,fitn asseg1.!r~do Q't.empo de duas boi,
raso
Art. 165. Os membros da-CIPA, inclusive os suplentes a partir da inscriçi!o,
de suas candidaturas até 1 (um) ano apôs'
o final do s~u ma~da~o. terãÇl a sua di~-.
pensa' ve'dada, salvo o cometimento de'
falta grave, devidamente apurada em iq-,
quérito judicial no prazo máximo de 60,
(sessenta) dias.
Parágrafo único. Enquanto se pro, cessar o inquérito judicial para a apura" ção de falta grave, o empregado não poderá ter' suspenso o seu contrato de trabalho." '.
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Uma dessas 'medidas é o proJeto de lei que
. ora apresentamos:
.
A nossa proposta 'alteia, por exemplo a composição da CIPA que hoje, inexplicavelmente é formada por representantes de empregadores e empregados, sendo que .os primeiros
é quem praticamente a controlam, pois o presidente da CIPA é indicado pela empresa.
Entendemo~:que, a CIPA deve ser composta exclusivamente por empregados, sem
representante.s ,da empresa e ç1e ~mpregados.
O critério para ser membro da CIPA é simplesmente ,ser. c::n:!prç:gado da empresa...
Outra inovação diz respeito a constituição
de CIPA em t9g'!s ,!s emp.resag;com, mais
de vinte empregados. independentemente do
grau de riscQ 4, t"nh!l a sua CIP.A com 20
podemos aceitar que uma empresa com grau
de risco 4, te.oh\!'!L suaCIP A <;qIl). 70 ~mpre
gados e que uma empresa com grau de risco
1. só a constitua se tiver mais de, 500 empregados. Isso não pódé continuar dessa ma~eira. Uma empresa que tenha 500 empregados,
mesmo que atue somente em administração
e serviços. traz por s,i- só e pelo-e.Ie,:ado númeo Congresso Nab.ônal 'decreta:
ro de empregados, diversas situações de risco
Art. 1" Os arts. de n's .162 e 165 da Consoque precisam ser fi~calizada~ ePFevenidas.
lidáção das Leis do Trabalho, 'insÍitúída pel~ ,
e esse deve ser o papel da CIPA.
Decreto-Lein' 5.452, de 1" de maio de 1943,
. As (CIPA) poderão se reunir CJuinzenalpassam a vigorar com a seguinte redação: '
mente ou extraordináriamente quando a si,tuação e as ci~cunstâncias assim o exigi,em
"Art. 162. As empresas de acordo
,cpm as normas a serem expedidas pelo
e" para isso, terão duas horas durante o perío, Ministério do Trabalho, estarão obriga. do da jornada de'trabalho.
das a manter serviços, assistência e
Concluindo o projeto enseja uma restrição
. 'orientação 'especi'aliiada, em segurança '
• inaior. dentro do êspíritó do q'ue a Constie em medicina do trabalho, com especial
tuinte já aprovou, que o empregado cipe,iro
'somente poderá ser demitido. após inquérito
atenção à prevenção de acidentes.
de apuração de falta grave que comprove a
Parágrafo único. As normas a que
.prática do ato faltoso.
se refere este artigo estabelecerão:
Esperamos dessa forma, estarmos contria) classificação das empresas segundo
. buindo sobremaneira para que as (CIPA)
o número de empregado e a natureza
possam ser um' ,instrumento mais eficaz de
dos riscos de sua atividade;
combate aos riscos e a prevenção de acidentes
b) o número mínimo de profisionais
do trabalho. Este um milhão de acidentes
especializados exigido de cada empresa,
Art. 2' O Poder Executivo regulamentanão pode continuar, vamos reduzir esse núsegundo o grupo em que se classifiquem,
rá
a
presente
lei.no
prazo
máximo
de
90
(no-. mero para índices insignificantes e, para cona forma da alínea anterior; ,
venta) dias, 'contaélos da data de sua publi- , meçar vamos aprovar esse projeto com os
c) a forma de treinamento e oS,tooh'e-. cação. , . .
"
'apetieiçoamentos que se fizerem necessários.
cimentos técnicos a serem ministrados
Art.3'
Revogam-se
as disposições err{
periodicamente aos profissionais em seSala das Sessões. 17 de novembro de 1988.
contrário. '
...:... Deputado Paulo Paim.
gurança e em medicina de trabalho;
Art. 4' Esta lei entra em vigor na data
d) as demais caracterizados em segude sua publicação.
'
rança e em medicina do trabalho, nas
LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
empresas.
PELA COORDENAÇÃO DAS
Justificação
Art. 163. Será obrigatório a ConstiCOMISSÕES PERMANENTES
tuição de Comissão Interna de PrevenO projeto que submetemos a apreciação
. ção 'de 'Acidentes (CIPA), de conformiCongresso é um esforço no sentido de'
DECRETO-LEI N' 5.452 DE l' DE
dade com instruções expedidas pelo Mi- tornarmos as (CIPA) instrumentos eficazes
MAIO DE 1943
nistério do Trabalhá, nos estabelec'imén- da prevenção de acidentes de trabalho.
'
tos ou locais de obra nelas especificadas.
O Brasil segundo as estatísticas, é o cam§ I' O Ministério do Trabalho regupeão em acidentes de trabalho em todo o
lamentará as atribuições, a composição mundo, com mais de 13 milhões de acidentes
TÍTULO II
e o funcionamento das CIPA;
formalmente registrados. Se considerarmos
Das Normas Gerais de Tutela do Trabalho
§ 29 As CIPA serão constituídas,
o universo global dos acidentes este número
obrigatoriamente nas empresas com· quase dobra'.
mais de 20 (vinte) empregados, indepenDiante de uma situação tão preocupante
dentemente da sua classificação, ou do
não podemos continuar passivos. Não é possíCAPÍTULO V
seu grau de risco;
vel que a, cada ano, milhões de brasileiros
(De acordo com a Lei n' 6.514, de 22-12-77)
sejam mortos se mutilados em acidentes de
§ 3' É da competência das CIPA a
Da Segurança e da Medicina do Trabafho
fiscalização interna da empresa e dos lo- trabalho. É preciso enfrentar o problema com
cais instalações ou maquinários que fica- medidas sérias e enérgicas.

do
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, , SEÇÃO, III
órgãos de segurança e de medicina
do trabaiho nas empre~aS
Art, 162, As empresas, de acordo com
normas a serem expedidas pelo Ministério
do Trabalho, estarão obrigadas a manter serviços especializados em segurança e em medicina do trabalho.
Parágrafo único. As normas a que se re~
fere este artigo estabelecerão:
a) classificação das empresas segundo o nú"
mero de émpregados e 'a' natureza do risco
de suas atividades; ,
,
b) o número mínimo de profissionais especializados exigido de cada empresa, segundo o
grupo em que se classifique, na 'forma da alínea anterior.
c) a qualificação exigida para 0$ profissionais em questão co seu regiIIie de trabalho;
d) as demais características e atribuições dos
serviços especializados em ~egurança e em
medicina do trabalho, nas empresas.
,[lOS

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

\

,

.

Art. 165.. Os titulares da representação do~
empregados nas CIPA não poderão sofrer
despedida arbitrária, entenpendo-se como tal
a que não se fundar em motivo disciplinar,
técnico econômico ou financeiro.
Parágrafo único, Ocorrendo a despedida,
caberá ao empregador, c:;m caso de reclamação à Justiça do trabalho, comprovar a existência de qualquer dos motivos mencionados
neste artigo, sob pena de, ser condenado a
reintegrar o empregado.
.................................. ,.................... .. ,
~.

PARECER DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO
I - Relatório
O Deputado Paulo Paim apresenta projeto·
de lei alterando os arts. 162, 163, 164 e 165,
da Consolidação das Leis do Trabalho,
Tais modificações visam a obrigar as empresas com mais de 20 empregados a manter
serviços, assistência e orientação especializada em Segurança e Medicina do Trabalho,.
bem como obriga a Constituição de Comissão
Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA),
de acordo com posterior regulamentação do
Ministério do Trabalho, que dará as atribui~
ções, composição e funcionamento das CI-'
PA, que serão compostos, exclusivamente,
por representantes dos empregados, com um
mínimo de 4 membros 2 titulares e 2 suplentes
- não demissíveis até 1 ano após o final de
seu mandato, salvo por inquérito judicial.
O projeto foi enviado a comissão em 22 de
março de 1988, e a mim distribuído no dia
11 de agosto de 1989.
É o relatório.

Na proposição em exart;le, as preliminares
em tela guardam respeito às orientações constitucionais, no que tange à c.ompetêpciá legis-.
látiva da Gniã'o (àrt: 22'), bem como !1.obser-.
vância quanto ao princípio da iniciativa das
leis (art. 61), ra:;o:ão por que-opino pela aprovação do Prqjetp de ,Lei g" 1.15?, de 19,88,
Sala da Comissão, em 25 de setembro de
1989. - Dep'.'tado· G~rs~n Pe.res.
. ,
111 -

Parecer da Comissão

A Comissão de Cons'tituição e Justiça e
d'e Redaçao, 'em reunfão 'ordinâria plenária
realizada hoje, opinou unanimemerite 'pela
constitucionalidadtl,.juridicidade e.técnica legislativa do Projeto de Lei .o'! 1.155/88, no~
temos do parecer dó ielatór~ . , . ,
'Estiveram presentes os' Senhores Dçputados: Nelson. Jo1:iim~. Ptesidenti<: João Nat.al,.
vice-Presidente;' Arnaldo Moraes, Carlos Vjnágre, Hadah Gadelha, Hélio Manhães, José
Dutra, Leopoldo Souza, Mepdes Ribeiro,
Michel Temer, Aloysio Chaves, Dionísio Hage, Eliézer Moreira. Francisco Benja!llim,
Horácio ferráz, '1àtge "Rage, Oersofl.Pere,s,
]joutel de J\ndrade, Benedicto Monteiro, Jose Genoíno, José Maria Eymael, Ma~cos fór~
miga, Aldo Arantes, Roberto. .E:reir~, t'filson
Gibson, Osvaldo Macedo,.Plínjo Martirys,
Renato Vianna, Rosário çongrq Neto, Sérgio Spada, Th~odpro Mend~s, Tito Costa, ,
M,essias Gpis, N~y,Lopes, Oscar C~mêa, Juarez Marques Batista, Sigmaringa Seixas,
Ibrahim Abi-Ackel, Sílvio Abreu, Roberto
Torres, Afrísio Vieira' Lima, Aluízio Carri-'
pos, Alcides' Lima, 'Adylson .Mottá, Jesus'
Tajra, Rodriglles Palina e Gonzaga partrlota.
Sala da Comissão, 29 de ÍlOvernbro de 1989,
-'- DeputadoNelson Jobim, Presidente - Deputado Gerson Peres, Relator. '
PARECER DA COMISSÃO DE TRABALHO,
.
DE ADMJNISTRAÇÃO E. SERVIÇO pÚBLICO
I - Relatório .

Projeto de Lei n" 1.155', de 1988,'deautoria
do Deputado Paulo Paim pretende. alterar
os arts. 162 a 165 da Consolidação das Leis
do Trabalho, Tais artigos tratam da organização e funcionamento das Comissões Internas de Prevenção de Acidentes - CIPAS.
A proposição em causa, segundo justifica o
autor, "é um esforço no sentido de tornarmos
as CIPA instrumentos eficazes da prevenção
de acidentes de trabalho, " As principais alterações propostas visam retirar da composição
das CIPA os representantes dos empregadores, restringindo-a aos empregados, e estender a obrigatoriedade de sua constituição em
todas as empresas com mais de 20 empregados, independentemente de sua classificação ou de seu grau de risco. Além disso, o
projeto prevê que o Ministério do Trabalho
11 - Voto do Relator
regulamentará as atribuições, a composição
Compete a este colegiado examinar, exclu- . e o funcionamento das CIPA, que terão no
sivamente, os aspectos constitucional, jurí- mínimo 4 membros (2 titulares e 2 suplentes)
dico e de técnica legislativa das matérias que
eleitos em' escrutínio secreto. Aos membros
lhes são submetidas.
das CIPA ,fica assegurada a estabilidade no
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emprego, a partir da execução de suas candidaturasaté I anq após o final do mandato.
A esta 'proposiç:jq; foram anexados os PLS
n"s 1.90.1/89.e 4.210/89,. ambos de autoria do
Deputado Geovani Borges. Pretende este
Deputado, dar nova redação ao § 2" do art.
164 da CLT, explicitando a necessidade de
eleição, em escrutínio secreto, dos membros
das CIPA. Intenta, ainda, determinar que
o empregador deva designar, como representante na CIP A. um assistente social.
11 - Voto do Relator
, ' .

•

,.

,.

I

. É extremamente 'louvável a iniciativa do
Deputado Paulo Pilim, q'ue intenta aperfeiçqar a legislaçã!J. re~erenteà segurança e à
saúde ocupacional dos trabalhadores. Este
aperf~iço:ame~to ~ de grande importância,
mormente neste país, que se encontra num
dos mais altos patamares nas estatísticas mundiais de acidentes de trabalho e de moléstias
adquiridas no exercício profissional.
Gostaríamos apenas de ressalvar que, pela
proposta -apresentada, a composição das CIPA fica restringida aos empregados. e.xclllindo-se a representação dos empregadores. Parece-nos, mais adequada a manutençãodesta
representação, visto que a segurança e a saúde do trabalhador no local de trabalho é de
responsabilidade precípua do empregador, o
qual não pode se eximir dessa obrigação.
Neste sentido, estamos apresentando
emendá restabelecendo a co'mposiçãe;> paritária das CIPA. Nosso voto, portanto, é pela
Aprovaçãô do Projeto de Lei n" 1.155-, de
1988, com einenda~ tornando.-se prejudicados
,
os demais 'projetos anexos.' .
Sala da COIIiissão. -'- Deputado Edmilson
Valentim, Relator.
Emenda
No art. I" do PL n" i.155, de 1988, na
redação dacla ao ílrt. 164'da CLT,. onde se
lê "Cada CIPA será composta exclusivamente porrepre.sentantes dos ,empregados~" .. ,
Leia-se:
"Cada CIP A será composta, paritariamente, por representantes de empregado e empregadores. "
Sala da Comissão, - Deputado Edmilson
Valentim, Relator.
111 -

Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, em reunião ordinária
realizada hoje opinou, unanimemente, pela
Aprovação do Projeto de Lei n" 1.155/88
(anexos os de n"s: 1.901/89 e 4.210/89), com
emenda, nos termos do parecer do Relator.
Estiveram presentes os seguintes senhores
Deputados: Amaury Müller (Presidente);
Edmilson Valentim (Relator) Paulo Paim,
Carlos Alberto Caó, Haroldo Sabóia, José
Tavares, Mauro Sampaio, Francisco Amaral,
Costa Ferreira, Eraldo Trindade, Mârio Lima, Geraldo Campos, Célio de Castro, Au-
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gusto Carvalho, Aristides Cunha, José da
Conceição e Nilson Gibson.
Sala da Comissão, 14 de novembro de 1990.
- Deputado Amaury Müller, Presidente Deputado Edmílson Valéntiín, Relatór:

adoção da emenda da Comissão de Trabalho,
de Administraão e Serviço, Público.
El}tretanto., ,cabe salientar, a referida
emenda altera substantivamente a essência
do )'rojeto.

EMENDA ADOTADA PELA COMIS-

11.:.... Voto do 'Rélator

$ÃO

Sendo designado Relator;p~lo Presidente
desta Comissão, somos pela aprovação do
Projeto eln sua concepção,origiJi<t\, sem adoção da cita:d<iemehda:
Sala da Comissão, 17 de abri! de 1991. Deputado Nilton Baiano, Rel~tor do Parecer,
Vencedor.

No art. I' do PL n' 1.155, de 1988, na
redação dada ao art. 164 da CLT, onde se
lê "Cada CIPA será composta exclusivamente por representantes dos empregados"..
Leia-se:
"Cada CIPAserá composta, parit.aria. mente, por representantes de emprega. dos e empregadores."
'Sala da Comissão, 14 denbvembro,de 1990.
--'- Deputado Amaury 'Müller, Presidente Deputado Edmilsort Vallmtim, Relátor.
REQUERIMENTO DE DESARQUIVAMENTO
Defiro, à exceção dos PLS de n'
1.002/88, 1.007/88, ".013/88, 1.014/88,
1.154/88, 1.163/88, 1.827/89, 2.453/89',
3.165/89,3.282/895.498/90.
Publique-se.·
Exm' Sr.
Dep. Ibsen Pinheiro
,
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
De acordo com o parágrafo único, do art.
105, ,do Regimento Interno da Casa, venho
re,querer de V. Ex', o desarquivameiÚo dos'
seguintes projetos de minhaàutoria:
Ano 1988/Projetos n's: 999, 1000, 1003,
1005" 1006, 1008, 1009, 1010; 1012; 1015,
1152, 1153, 1155, 1156, 1158, 1160, 1162,
1165, 1413;
Ano 1989/Projetos n's: 1465, 2260, 2454,
2748, 3408, 3409 3421, 3433, 3434, 3468,
3469, 3518, 3520, 3534, 3533, 3535, 3583,
3661,3662,3745,3814,3853 e 4101;
AI;1o 1990/Projetús n's: 4663, 4664, 4676,
4768,4827,2847,4875,4955,4956,5237,
5262, 5698, 5822, 5917, 5919, 5920, 5948,
5957 e 59:- 0
Nestes Termos,
Peçà Deferimento.
Atenciosamente. - Paulo Renato Paim.
PARECER DA COMISSÃO DE
SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA
PARECER VENCEDOR
I - Relatório
O Projeto de Lei n' 1.155, de 1988, de
autoria do Deputado Paulo Paim, traduz um
esforço no sentido de tornar eficaz a CIPA
como instrumento na prevenção de acidentes
do trabalho. Diante do atual quadro em que
se encontram as estatísticas do problema em
questão, com milhões de brasileiros mortos
e mutilados, o presente projeto é da mais
alta relevância como medida solucionadora.
Coube ao Deputado Eduardo Matias, designado Relator, emitir seu Parecer onde
constata a importância da proposição, com

Terça::-fei~a

empregãdos e empregadores mesmo sem a
exigência legal. J;.. emenda do D~putado .Edmilson Valentim, já incorporada ao projeto
dá mais equilíbrio às relações patrão/empre_.
gado.
"
.
Assim sendo. a nossa mamfestaçao e favorávela que ,se 'aprove o projeto, nos termos
em que se encontra.
. ,
Sala da Comissão.- Deputado Eduardo Ma·
tias,
PROJETO DE DECRETÓ LEGISLÃ nvo
.

N','19. DE'1991

'

.

.

(Do SI. Cid Carvalho)

. III - Parecer da Comissão
A Comissão de Seguridade Sóéial e Família~
em reunião ordinária realizada em 17 de abril
de, 1991, aprovou, nos termos do Parecer
Vencedor do Deputado Nilton Baiano, o Projeto de Lei n' 1.155, de 1988, de autoria do
Deputado Paulo Paim, que "Altera os dispo:
sitivos da Seção IH, do Capítulo H da Consolidação das Leis do Trabalho, que trata dos
Órgãos de Seguranç:J, e de Medicina do Tra-'
bal\Io nas Empresas, e ,dá outras providên-'
cias", com VOtOS contrários dos Deputadós:
Fáti,1l1a Pelaes, IvânioGuerra, José Egydio,
Rivaldo Medeiros,' Delcino Tavares; Euler,'
Ribeiro, Said Flêrreira, Clóvis Assis, Paulô.
Portugal, Célio Mendes, Geraldo Alckmin
Filho, José Linhares e Eduardo Matias. 6
ParOcer do Deputado Eduardo Matias consti~
tuiu voto em separado. '
,
Compareceram os senhores Deputados: Ro- ,
berto Jefferson, Presidente: José Linhares,'
Vice-Presidente; Eduardo Matias, Relator e
ViCe-Presidente; Nilton Baiano, Relator'
Vencedor e Vice-Presidente; Fátima Pelaes,
Ivânio Guerra; José Pelaes, Rivaldo Medei-,
ros, Delcino Tavares, Euler Ribeiro, Said'
Ferreira, Clóvis Assis, Paulo Portugal, Célia,
Mendes, Geraldo Alckmin Filho, Paulo'
Duarte, Antônio Faleiros, Jório de Barros,
Sérgio Arouca, Liberato Caboclo, Heitor
Franco, Marco Penaforte, Eduardo Jorge,
Tuga Angerami e Jamil Haddad, membros
titulares; Rita: Camata e Paulo Paim, membros suplentes.
Sala da Comissão, 17 de abril de 1991. - '
DeputadoRoberto Jefferson, Presidente :.Deputado Nilton Bainnn, Relatór Vencedor.
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Sustam;se os Decretos do Poder Executivo nOs 20e' H, de I" de fevereiro de
1991.

.

(Às Comissões dé Constítuição e Justiça e de Redáção (ADM): e de Finanças
e Tributação.)
. .
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Sustam-se. nos termos do inciso
Vdo art. 49 da Cons,tituição Federal. os Decretos do Poder E,xecu,tivo n'" 20 e 21. de
1" de fevereiro qe,1,991.
Art. 2" Es~e deçreto legislativo entra em
vigor na data de sua publicação. revogadas
as disposições em çontrário.
Justificação

O decreto n" 21. de 1"-2-91, "Torna indisponível para movimentação e empenho dotações constantes do Orçame'nw da União e
dá outras providências".
Na prática. este decreto configura um novo
Orçamento da UniãÇl. diferente daquele estabelecido na Lei n'" 8.)75. de 31-1-91, aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado
pelo Presidente da República.
O decreto transforma o Ministério da Economia. Fazenda e 'Planejamento em juiz e
legislador absoluto da metéria orçamentária.
.'O ministério passa a ser o árbitro único.
final decisivo das prioridades da administração púlbica federal, como determina o seu
art. 2"
Esta atribuição exorbita tlagrantemente do
poder regulamentar do Executivo. vez que
o estabelecimento de· "metas e prioridades
da administração pública federal" é matéria
constitucionalmente ,determinada à Lei de
Diretrizes Orçamentárias (§ 2" do art. 165
VOTO~MSEb~R~*i~~SR.EDUAR~ ' da Constituição) e não a órgão ou decisão
do Ministério da Economia, como pretende
Relatório
o tal decreto, invertendo a ordem e a lei.
Com o advento da Constituição de 1988.
Chega-me às mãos, Projeto de Lei do De- '
a matéria orçamentária passou a ter uma conputado Paulo Paim do ano de 1988, que rececepção e uma filosofia completamente novas.
beu n' de PL 1.155/88, jª tramitado nas Coabsolutamente diferentes do estabelecido na
missões de Constituição e Justiça, e na de
nossa história constitucional. O orçamento
Trabalho Administração e Serviço Público,
passou a ser considerado, dentro de uma
onde recebeu além dos pareceres favoráveis,
abordagem constitucional sistêmica, como
emenda aprovada pelo plenário da última.
efetivamente um instrumento de planejaVOTO
mento e não mais. de acordo com a tradição
oral do passado, um mero instrumento autoO objetivo do Deputado Paulo Renato
rizativo.
Paim é dos mais saudáveis, e visa a preserO art. 165 da Constituição, o primeiro da
vação do trab~lhador dentro da empresa, siseção intitulada Dos Orçamentos. estabelece
tuação que deveria ser perseguida por todos,
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esta concepç<1o. ao criar e definir como competência de lei. "o plano plurianual. as diretrizes orçamentárias e os orçamentos
anuais". E mais. no seu 4". determina que
"os planos e programas nacionais, regionais
e setoriais previstos nesta Constituição ser<1o
elaborados em eonsonâneíá eom o plano pluria~.ual e apreciados pelo Congresso Nacional .
O art. 167 é outro dispositivo constitucional que estabelece claramente o orçamento
como instrumento de planejamento. Por seu
inciso L "5<io vedados o início de programas
ou projetos mio incluídos na lei orçamentária
anual", enquanto o seu § L" determina que
"nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poder<i ser iniciado sem prévia inclus<1o no plano plurianual, (lU sem lei que autorize a inclus<lo, sob
pena de crime de responsahilidade".
Estes dispositivos, ao vincular o início de
detcrminadas despesas. à sua inclus<lo. no orçamento e ao mesmo tempo no plano. provam que os dois S<lO, constitucionalmente.
instrumentos do planejamento. Esta comprovaçáo ,li
corroborar e legalizar a moderna concepção técnica. Vale lembrar ljue
"planejamento" é a aç<lo pLanejada. enquanto plano e orçamento scio seus instrumentos.
Assim é que o art. L74 da Constituiç<lo
Federal estahelece que "0 Estado exerterá.
na forma da lei. as funçties de fiscalizaçáo.
incentivo e planejamento. sendo este determinante para o setor púhlieo e indicativo para
o setor privado". Se o Estado exercerá suas
funções na forma da Lei. mas a desrespeita
ao impor sua vontade contra ela por simples
decreto normativo. dúvida mio há quanto à
exorbit<1ncia do Decreto n" 21. em questáo.
O planejamento. determinante para o setor
púhlico. deve ter cumprido seus instrumentos
legais. o plano e o orçamento. respeitados
apenas o fluxo da arrecadaçáo dos recursos.

*

vem

O orçamento náo pode ser tornado indisponível pelo Poder Exeeutivo e ficar condicionado à eventual vontade de um Ministro
de Estado. Aprovado pelo Legislativo e sancionado pelo Presidente da Repúhlica. como
instrumento de planejamento. encerra-se o
processo orçamentário. ficando expressas na
lei as autorizações do ljue pode o Governo
fazer por decreto. Isto é o que manda a nossa
Constituiçáo e o que fazem todas as demo·
cracias do mundo. respeitado pelo Brasil durante os últimos 45 anos. inclusive no período
discricionário. que modificou a Constituição
e as leis, mas náo passava por eima delas
com decretos.
Ao contrário de tudo isso. o Governo atual
preferiu, por mero capricho - contra emen·
das de deputados e senadores que favoreciam
estados e municípios pobres - enveredar pelo caminho tortuoso do crime dc responsa·
bilidade. atentando contra os processos constitucionais e I<;:gais. desprezando todos os
princípios e normas de convivência pacífica.
invertendo os poderes num golpe sem precedentes. passando de disciplinado a disciplinador da Constituição e da lei orçamenHíria.

A história só registra caso semelhante nas
repúblicas tribais.
Retratada a indiscutível exorbitância do
Poder Executivo ao querer impor ao Congresso c ao País o Decreto n" 21. de 1"-2-91
passamos a analisar o Decreto n" 20. da mesma data.
Este decreto estabelece "critérios e condiçôes para transferência de recursos financeiros do Tesouro Nacional mediante a celebraçáo de convênios. por parte de orgãos da
administraçáo pública federal direta e indireta, fundações e d,i outras providências". Na
realidade. procura obstaculizar a transferência de recursos estabelecida· na lei orçamentária, para obras em estados e municípios.
ditando regras além das determinadas na Lei.
Se na lei Orçamentária constam nominalmente doaçôes para a realização de determinada despesa. est,í clara e transparente a sua
destinação, então não há por que se criar
dificuldades mediante norma hierarquicamente inferior à sua execução. Ao Executivo
cabe apenas cumprir a lei orçamentlíria e
exercer sua açáo fiscalizadora. Relembramos
que o orçamento êdeterminante para o setor
público.
Para caracterizar a intençáo obstaculizadora do Decreto n" 20. de 1"-2-91. devc ser
considerado o seu art. 5". Por ele. o estado.
Distrito Federal ou o município dever<Í se
habilitar para receher transferências dosiecursos que a própria lei orçamcnt<iria já determina que lhe sejam transferidos. E mais.
deverüo comprovar "a existência, em seu orçamento. de projeto ou atividade, a cuja dotaçáo scrüo consignadas as transferências da
Uniüo". Ora, a lei orçamentlÍria da Uniüo
foi publicada em 31 de janeiro de lyq1. depois
da elaboraçáo das leis orçamentárias dos cstadO!; c municípios. que. obviamente, náo poderiam ter conhecimento prévio da possibilidade de tais recursos para incluir em seus
pníprios orçamentos.
Pelo panigrafo LÍnico destc artigo 5", o Estado. o Distrito Federal ou o município. dever<i "comprovar. ainda. a existência de recursos como contrapartida. que não serüo inferiores a trinta por cento do montante dos
recursos a serem desembolsados pela União.
para cada projeto ou atividade". Se, como
jlÍ salientado, a lei Orçamentária da União
foi elaborada depois dos orçamcntos dos estados e municípios, como estes poderiam destinar 30'1 dos recursos. em seus orçamentos.
se eles náo tinham conhecimento prévio do
montante e objetivo das dotações que seriam
consignadas no Orçamento da Uniüo'? E agorú. com os seus orçamentos elaborados e
aprovados pelos respectivos Legislativos e já
em execuçáo. com todos os recursos comprometidos. como poderão eles atender a essa
ilegal exigência?
Na prática. o art. 5"' do Decreto n" 20 rctroage para prejudicar o interessado (os estados. o Distrito Federal e os municípios) e
estimula a fraude. levando ao descrédito o
orçamento. como instrumento de planejamento e administraçáo pública. além de dificultar. ou mesmo impossibilitar. a execuçáo
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da lei orçamenHíria. Ao permanecer tal procedimento. o Congresso Nacional perderá
sua autonomia para votar e aprovar a lei orçamentária e seus créditos adicionais.
Assim. propomos o presente projeto de
decreto legislativo ao Congresso Nacional.
com base no que estabelece o art. 49. i~ciso
V. da Constituição Federal. verbis: "E da
competência exclusiva do Congresso Nacional sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar
ou dos limites de delegaçüo legislativa".
Com o decreto legislativo, as Mesas do Senado Federal e da Câmara dos Deputados
evitaráo de ser acusadas de omissão em questüo de suma gravidade para o regime e o
País. antes que chegue à Justiça uma ação
popular sobre o assunto, por negligência de
ambas as Casas do Congresso Nacional.
Sala das Sess(ies. 3 de abril de 1yq 1.
Deputado Cid Carvalho, Presidente da Comissão Mista Permanente de Orçamento do
Congresso Nacional.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

·····················:rtTuLo·iv····················
Da Organização dos Poderes

..........................................................
CAPÍTULO 1
Do Poder Legislativo
SEÇÃO TI
Das Atribuições do Congresso Nacional

...........................................................
Art. 4q. É da competência exclusiva do
Congresso Nacional:
V - sustar os atos normativos do Poder
Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa;
TÍTULO VI
Da Tributação e do Orçamento

..........................................................
CAPÍTULO TI
Das Finanças Públicas

SEÇÃO li
Dos Orçamentos
Art. 165. Leis de iniciativa do Poder
Executivo estabelecenio:
L- o plano plurianual:
TI - as diretrizes orçamenHirias:
IH - os orçamentos anuais.
1" A lei que instituir o plano plurianual
estabelecerá, de forma regionalizada. as diretrizes, objetivos e metas da administraçáo pú-

*
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olica federal para as despesas de capital e
outras delas decorrente... e para as relativa;
aos programas de duraçüo continuada.
2" A lei de diretrizes orçamentürias
compreenderá as metas e prioridades da administraçiio pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro
subseqüente, orientani a elaooraçüo da lei
orçamentüria anual, disponí sobre as alteraçlies na legislaçüo tribut,íria e estabelecerá
a política de aplicaçiio das agências financeiras oficiais de fomento.
3" O Poder Executivo puolicará, até
trinta dias após o encerramento ·de cada oimestre, relatório resumido da execuçüo orçamentiíria.
4" Os planos e programas nacionais, regionais e setoriais pn:vistos nesta Constituiçüo senio elaborados em consomincia com
o plano plurianual e apreciados pelo Congresso Nacional.

*

*

*

Art. 167. Süo vedados:
I - J início de programas ou projetos mio
incluídos na lei ()rçamenuíria anual:

* I'

Nenbum investimento cuja execuçüo
ultrapasse um txercÍcio financeiro podtní str
iniciado seIll prévia inclusüo no plano plurianual, ou sem lei que autorize a inclusüo. sob
pena de críme de responsabilidade.
TÍTULO VII
Da Ordem Econômica e Financeira
CAPÍTULO I
Dos Princípios Gerais da
Atividade Econômica
Ar!. 174. Como agente normativo e regulador da atividadt econômica, o Estado
exercení, na forma da lei. as funçóes de fiscalizaçüo. incentivo e planejamento, sendo este
determinante para o setor público e indicativo para o setor privado.

DECRETO NO' 20. DE I" DE
FEVEREIRO DE 19lJI
Estabelect critérios e condiçües para
!r<msferência d..: recursos financeiros do
Tesouro Nacional mediante a celcoraçüo
de eonvênios. por parte de ôrgüos federais da administraçüo pública federal direta e indireta. inclusive fundaçóes, e dá
outras providências.
O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere o art. 64. incisos IV
e VI, da Constituiçüo. tendo em vista o disposto nos art<•. ó" e 17 da Lei n" 1-\.074. de
31 de julho de IlJ90, decreta:
Art. I" As transferências de recursos financeiros para estados. municípios e Distrito
Federal. oriundos de dotações consignadas
nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
da Uniüo, ou em créditos adicionais, por parte de ôrg,'ios e entidades integrantes da administraçüo pública federal direta e indireta, inclusive fundações, e de fundos por eles admi-

nistrados. somente serüo detivadas mediante
convênios. acordos ou outros instrumentos
congêneres. observada alegislaç,'io pertinente.
Art. 2" N,lo serüo efetuadas transferências dtstinadas à execuçüo de obras e serviços
locais. assim como outras açóes típicas das
adlllinistraçúes publicas dos estados. do Distrito Federal e dos municípios. ressalvados
os casos amparados:
I - pelas disposiçôes dos arts. 30. incisos
VI e VII. 200 c 204. inciso I. da Constituiçüo:
e
11 - por autorizaçüo legislativa específica.
Art. 3" As transfer,ências de rccursos financeiros da Uniüo para os estados. o Distrito Federal e os municípios mediante convênios. acordos ou outros instrumentos congêneres. somente se farüo com estrita observância das disposiçôes do art. 17 da Lei n"
R.074. de 31 de julho de 1990.
Art. 4" Nüo strüo efetuadas transferências a ôrgdos ou entidades de direito público
ou privado. que estejam em mora (art. 91'1'
do Código Civil) ou inadimplentes com o Tesouro Nacional ou ôrgüo ou entidade da administraçüo pública fcderal.
Panígrafo único - Para os efeitos deste
artigo. entende-se como inadimplência o
atraso nas prestações de conta. e nüo execuçüo do objeto pactuado ou qualquer descumprimento de c1,íusula do instrumento firmado.
Art. 5" Para habilitar-se a receber transferências de recursos financeiros da Uniüo.
o estado. o Distrito Federal ou o município
comprovaní a existência. em stu orçamento.
de proJeto ou de atividade, a cuja dotaçáo
serüo consignadas as transferências da Uniüo.
Parágrafo único - O estado, o Distrito
Federal ou o município comprovará, ainda.
a existência de recursos como contrapartida.
que náo seni inferior a trinta por cento do
montante de reeursos a serem desembolsados, pela Uniüo, para cada projeto ou atividade.
Art. ó" A efidcia dos convênios, acordos ou similares e seus aditivos. qualquer que
seja o seu valor. fica condicionado à publicaçdo do respectivo extrato no Diário Oficial
da UnÍl'io, no prazo de vinte dias contados
da data da sua assinatura, contendo os seguintes elementos:
I - espécie. número e valor do instrumento:
11 - nome dos participantes e dos signatários:
lI! - restllno do objeto;
IV - crédito pelo qual correní a despesa:
V - número, data e valor da Nota de Empenho:
VI - valor a ser transferido no exercício
em curso e. se for o easo. o previsto para
exercícios subseqüentes:
VII - proJeto ou atividade do orçamento
do beneficiário em que se classificará o recurso recebido:
VfII - porcentagem da contrapartida que
o beneficiário se obriga a aplicar na consecuçüo do objeto pactuado:
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IX - prazo dc vigência: e
X - data da assinatura.
Art. 7" Os órgdos setoriais do Sistema de
Controle Interno encarregar-se-üo de verificar o cumprimento das di~posiçôes contidas
neste decreto.
Ar!. R" O Ministério da Economia. Fazenda e PlaneJamento. baixará as instruções
neccsSlirias ao cumprimento do disposto neste decreto.
Ar!. ':l" Este decreto cntra em vigor na
data de sua publicaçüo.
BrasI1ia, 1" de fevereiro de 1991, 17()" da
Independência e 103" da República. - FER·
NANDO COLLOR - Zélia M, Cardoso de
Mello.
DECRETO N" 21, DE 1" DE
FEVEREIRO DE I9':l1

Tor~a indisponíveis para movimentação e empenho parcelas das dotações
constantes dos Orçamentos da União e
dá outras providências.
O Presidente da República, no uso da atribui,Çüo que lhe confere o ar!. 1'4. inciso IV.
da Constituiçüo. decreta:
Art. I" Ficam indisponíveis para movimentaçdo e empenho parcelas das dotações
constantes da Lei n" 1'.175. de 31 de janeiro
de I9':l1, e do respectivo Quadro de Detalhamento da Despesa para o exercício de 1991,
nas seguintes condiçôes:
1 - o valor correspond~nte a noventa e
cinco por cento de cada dotaç,lo atendida por
qualquer tipo de fonte e classificada nos grupos de despesa "Investimentos" ou "Outras
Despesas de Capital":
11 - o valor correspondente a noventa por
cento de cada dotaçüo atendida por qualquer
tipo de fonte e classificada nos grupos de despesa "Outras Despesas Correntes" ou "Inversôes Financeiras":
111 - o valor correspondente a cem por
cento dt cada dotaçüo atendida pela fonte
100 e classificada nos grupos de despesas
"Outras Dcspesas Correntes", "Investimentos", "Inverscies Financciras" ou "Outras
Despesas de Capital". das despesas a cargo
dos Ministérios da Educaçüo, Trabalho e da
Previdência Social, da Saúde. e de suas respectivas unidades orçamentárias. além das
restrições impostas pelos incisos f e 11 deste
artigo:
IV - o valor correspondente a cem por
cento de cada dotaçüo atendida pela fonte
100 e classificada nos grupos de dtspesa "Investimentos". "Inversões Financeiras" ou
"Outras Despesas" de Capital das despesas
a cargo do Ministério da Açüo Social e de
suas unidades orçamentárias. além das restrições impostas pelos incisos I e II deste artigo:
e
V - o valor correspondente a cem por
cento de cada dotação referente aos suoprojetos e subatividades constantes do Anexo
I a este decreto.
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Art. 2' O Ministério da Economia. Fazenda e Planejamento poderá liberar para
movimentação e empenho. no todo ou em
parte. os valores tornados indisponíveis pelo
artigo anterior. desde que:
I - os órgãos e entidades da administração
pública federal indiquem as respectivas prioridades especificadas a nível de subprojeto
e subatividade. à Secretaria Nacional de Planejamento. do Ministério da Economia. Fazenda e Planejamento; e

tárias de fundos. respeitada na emissão dos
empenhos a previsão de caixa assegurada.

II - haja previsão de efetiva disponibilidade de recursos para atender às despesas
pretendidas_
Art. 3" O disposto no art. 1" deste decreto não se aplica às dotações referentes às
transferências constitucionais e às operações
oficiais de crédito. sob supervisão do Ministério da ECOnomia. Fazenda e Planejamento.
Parágrafo único. O Ministério da Economia. Fazenda e Planejamento poderá incluir
'10 disposto neste artigo as dotações orçamen-

.~aci(,n.:.l,

PROJETO DE LEI N° 506, DE 1991

(lOS

Con~titulç~

(Do Sr. Nilson Gibson)

Art. 4" Este decreto entra em- vigor na
data de sua publicação.
Art. 5" Revogam-se as disposições em
contrário.
BrasI1ia. l' de fevereiro de 1991; 170" da
Independência e 103" da República. - FERNANDO COLLOR - Zélia M. Cardoso de
MeJlo.

t~rfl'los

Dispõe $(l1"re a liberdade de manl~('st<.l... ão do pens.'l.l!"uto e
informaçàe. c dá outras providêndàs.

da

A! lifl":'t.;ções à 1 iber~.:)dE' Cf co:ru" :'i.<:çit::;: não

§ 2t

&UP'JSrão a

dos art&. )}7, par,gg:,;fo único E 1'>B

~Ec"'Ial.

~ifL!"'~O

de Nonun:-ia'l'lt:mtos· de: parlôl",entó:ês efetua ..

dos em suas Cis!\BS legIslativas, desde- Que liberado,;

~e;as

res-

p(:(.t1v~!i Me~as.

CAPílULO 11

Oo!. Cc.nc.t' j los
,:\ CL')lISSI\O OI' CONSTITUICAo E JlIhTlCA E UE RWACAo - AR!.

Art. 6"

.4. 11)

Para o!. efd tos

dE'!.tti

Lei

1 -" "mei'Os. de comurdcoção social fl

o

COIIGRfSSO NACIONAL

,

entN,é-::-~~

tada~ éS

por:

fon·as

de alfusão da m.Hlifestaçbo_ 'do pensal'l"E.nto e da info!f':Isção. desti

dt'creta~

:"'Jadas

B

levar 9 out'fem Qualquer tipo de c.omunica,ção;

TíTULO 1

!I -, "servIços de radiCldi

DAS DISPOS!ÇÕES PRELH'lNf.lRES

CAPÍTULO I

0&

LlbeI~ade

de Mar'ifE:stação do FenHl"ent') e de Informação:.

Alto 112 €. livre toda e Qualq'Jer lr1anifestação
00
pensamento., a cri3ção, a expressdo e a lnform"içãQ, sob QualC:L'c!
forma, P!OCEoSSO ou vt:!c:.Jlo. observado à disposto ne:: Constitui-

f"us~o" r

as moa .. ] idades· de

serviços de telecomunicações .oestinados à transmissão de
sons
ou de sons e lll'&gens, por ~nda5 radioelétricas, pólii selem diI!:..
ta e livremente Iccebidos pelo público em geral j
111 - l'emisc;ora de rádio e tele'-lis~o"', a e,.~r'':':sB QU~
explorar serviços de dIfusão de son~ e sons e.imagens, ioch'sive tf:ievisão por assioatura.

ção Federal c nes-ta Lei.
Art.

Q

t vecada tnda e.q!... alquer Cen$uti de rãtl1-

&

• IV - 'empre!la Jo.rn.. lí~tica", aquel.:l rp.gistrad,z;
final1dade de publicar jornais e slmi hres;

reza pol!t1ea, ideoló~içd ou, õ·rtística.
05 meios de

v _ "agenci3doras de noticias", as e/l'lpres;;tS

ccmu~:c.açào

soclBl não ;roGe!'".,
direta 'ou i'ndireliame.nte, ser objeto de rcnopólio ou oligr:.:p61io.
Art. 32

Art. 42 As únicas lirr.itações possíveis aos r.,eios
de 'comunicação social são as expre'i>samente e}encadas neste díploma legal, consistir.cio os maios dE:" defesa garantidos à pessoa
e à família contra as progr;;>m-ações (rU propagandas pernicios'as
e~tabelecidos no 3rt. 220, § }!2, 11 da Constituição...Federal.
F'iu~grtlhl único.

pelo!> princípias

'ai~ l~l1J-HãÇlIc~ !..~o

po!>to~ ~E:lo art. -221

da

tlrit:lltadas

C(Jrl~titu.iç~" Ff.deral.

ttadas com.

8

finalidade de divulgar notícias, fatos e

1.:01'\

regj~

reporta-

gens;
VI _ "oficinas impres.soras", as empresas reglMrê:das COIJl .objetivo de impressão de livros, jornais, revistas e d,!
mais per'iõrlicos;

VII - "cultura nacional", o trabalho artístico ou in
telectual Que ret·rata, a' nação brasileira em sua identidade hi;
t6rica e ação atual, suas crenças, idea'is, formas de eJ:pre~S3o~
costumes, criação científica c técnológica, Que "')(pres~elfo a herança da socled;;,;de;

.

Art. 50 Q "la vigf:onC',ia do e!itado de s.!t1o,
~l:.de<dic
ser tomada!; me:didas excepcionais Que restrlnjatr, ; Ubf::rdade de
l~prensa, radiodi fU5ão e televisão:

] .. suspens~o da. publicação e circulação, no
ritório naCionol, de livros, jornais e outros periódicosj

ter-

11 - apreensão, pela autoridade policial, de quaisQuer impressos;

111 - l1mita-ção do horário, de funcionamento de emi5.-

soras de rádio e televisão;
IV - suspenslio da vejculaç~o de programas de rádlC'
e televlsãÇ) ao vivo, programa.s de' entrevistas, além
dcqueles.
nlo classificados como livres na forma do art. 32.

vnl - uC.UltUHl reg1r.mõl", o t13ualho .uth.. ULO
ou,
intelectual que se refira 3 id~ntidade regional,
rctrat2ndo;
U50S, C'['O:s"tulne~, modos q(.. ciiar" fazer e viver produzidOS
por
brasileiros da regHio c;r,dt- se localiza {I emIssora Qu<: (.I ger&I' 1
ou B empresa jornalística ou editora de livros Que.o DIJolicarj
IX - "cultura local" 9 dos evenl'Js artísticos, cult,!:!
rais ou jornalísticos ocorridos na á'rea de abrangérl!:lb do sjnal
da emisso'ra de r-ádio e televisãÇl e de suas repetidoras, ou área
geográfica de irlfluéncia de publicações de livros e p~1" 16dlcos;
X

nlrlJ to c.rtí~ttr.o
rl~r

§ 12.

Tais nledidas'"E.omente poderão ser tomadas se'
os meios de cOlllunicação elencàdos neste artigo estiverem sendo
"a:"losos i manutenção .da ordem interna, Q critério d...o Congresso

-"produção locâl ou regional", a reãlizada "i! re-

gJlto, ( .. '7\ pelo r.t.'t,(.s ',0"- (clr.iN(;nt<i ~'ür umtl)

de p:!.~)oat

t{c-

l(~..,l (lU If'~!o,na\1 rb'.cTvul1f'1 n \f','1~1'"1

i

)(1 • 1·~,;r.Jl1'Jçdr; c.J!lural", t((!<.I PH't1 uçãc ~~ te J;.ct:aIIIht\.,rg:';, f1ônç:.., f(1V~cre. te ... tro, (;I/'Ctl, rirco ( . . ·r~~'("ldf,...

1it(ora'.l.1f,d, JOfflpllsm:J, -~ ... i(·~.

C f:spt'l ..k ulo'S afir!"t

"',hOl'l"S"
"'~rnaf

(l~ltras

p1nlute (; QuahQ'Jer

c!

C'I1tU~

forna,:. de e:<pre<"'5ãc C;,

r ••

to~

EQ'Jir.9fú'TI-se, ("lo'QIJe cc.utier, (:'Õ::a os cfel

]t

Uf-'!- ..-a L P 1, r,~, r·rllrIJç(,~s. rr:u~.icais, df' Ci'lP.l'Il8 e t(:ê~rO.t
::r':~Jt~:a~.

(0 ...·0:)<; re-,pEn!';'H
vidia e

ffspt:(lJva~

jl.-~t.

:'05

~rQgráma~.

de

tJ'~/l'·

r;;::s.;.~

te-le-

Er:-i5scra~~

6!2

~ rlg(l(o!'if1IH, ... te prn,d.ddc' que

§ 10

'trangefras. :r,;;,tltenl':lam, Ou indi(l'll7-~1 .st:rvidütt.'S
a~

f:t.
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... t:,m

"'0';

frr'r.·n.'~cq,- d~

raj{Cldi

{;r;'i)l~;,as

~;:s.

técrtiCCC't Que

('IlJ

flJ~·~I).

~ 2'2
É defeso i:l5 f'rlpr('sJ,? estrilt'\gei ra~ if1t,erfer';'
!e.m. sob QI:1.lQ'le= pre"E.'(to, de fottl,:t direta ou indireta,
na
vjtja ad'l'lnistrativp ou na orJentaçJo das empre~>ds dt.:: r.:ldlodi-

fu..!'ào.

'1c::to a~.-f;·le· cut'-,

'2::(eú_.ício c .. lih€'rc::!-

"'C',

dto de {'<in I rl!o;.l,lf;ão ao pe"~atl"eflt.... c ,m ciclo

ou culpa,
C0fll'_'tE'I
llícit,. fica obrlg"do a !(·;:·ar",r os dànc.~ rrorais e :"ãlf:'Iiéi:." d '
que der cau':,i-, rIa fcr ..,a ce::ta lei e, suplt'ti ... ar.ente. r1a da lcgj~lsç'â:> civil e rennl vJIJ(·nte.

Art.

r. v€'d<~Ç;'h.l. cú értlgo z.nter!c.r n3C' J1C<ln.

18.

ça' a parte f;'~.tritdlf.ente ,Hti<;th,é! d:i prag.rdmaçãCl,

lhatrer·ttl técni~o da er'lDrt·~ a.
Ar~.

t:

dt' apare-.

i:'dicdi flJsâo.

t f'('l'mllidcl a Cl?Jt.:tJlriçã(· 0(' cO'llIatr.l'. dt:

l~.

;I;.",Js,tirlcia tÚ.nica

C:e' :

((·tJ,

{,m~,re~i1~>' e·.tr<ln~,,~jra"'.

(lf.'sdr que n

dtJr~

Ç8(, d('~, ml:~rr'o.s 050 '~up':'!rc 5('is fflE'~I';S e se rf'fira, ~.(l'.J-:.ivatn:n
~J{'I.:jCJr.'l) 'H,'

rôl (.ou à

H,,,'.:rdznç.~lI

lJ·JT.,vl',. nlr'rll dü

r'n, di:lr',,:, ",;.tf'rjal,

fl'~

lfll"gl'l!"' élfilTJC1ado5.

te. à f':;SE: tif. instalólç5D c ir"lÍcl'"

..-tI'" flJ',dor,aIlH:'fltf.' dto
t05, trlfÍquir;êS e torto o aparelhamento 1éc"ico.

equ.i~·iJrl('!:!

tiTULO III
DOS PRH1C ir I OS NOFP EADORES

tiTULO 11
DAS EV.r'hl SAS DE: IM')RMAÇ~O E RA('llCOFUSi\O

C~phULO

r

trl. lO.'

livre a Duhllcõ~'1o e ci!culâção de 11no "tflrritório r.fi;o;icr,al. salvo ~c clan-

vras
ptri6dicc,';
destir,C's, cOr"lfçorrr.e dtf'irl.lc;:50.. dC. atL' lU da lei (015. de:n
dezerr,bro de 1973 -- lei clo$ Registl.0S P,jhlicos:
~It.

r

11.

livre a

E'x~,l('lrdç~o é;;;

de

Art. 20. Seo princ:íplO~ ("!crtearjQres da pICldul;gl') .e
progrólT'ação do..:. meios oe C'omurdcaçãc soc~al:
1 - pIeferência a finBlid.,dC's educativo"is, artfo;ti-

elf.pre",as c'Je te-

(~bJ(:to

I

DO!:o ••Critérios Cr.'flstit.uCÍonai!

soC'ia!s e informativa!>;

ô:l',lenciar-lento de oot íci.H•• I<;gistrada nos tE'tl"lrJ5
do artiyo ant(!i(jr.

ca~,

A cxp10raçãü de serviç",; éc r<idicdifuSbO
c.~~penje de COnt(!;_,::,iio, peI'Tli~s~O ou autcriz&ção pelo P('tçcr
E)'ccutivo, .sej3 Q ••,;.ntc· a C'L:tC'rga {\u r~enovação, seja Qll.mt:l ao (i;lncelal"E-nto.

mula

ca

t'ê1~'): ,f0 úr,!r.o.
:Js at(;s de Fcc~r Exec,A:vo sf'Ià'J
apreC'.120os P[ c· Co r>'gas5o Nacirn~l. ,na fCiJme 00 art. 723
da
Con!;tHuIção r E<~(;J;;,l. ouvico O Cor,s~lt,o C'hCwr- ....... i-caçào Social.

IV - reo;peito aos valores éticos e sociais da pessoa e da faf",íli<l. ooeoecidds 05 prircípio5 'gerais e:;t;t.ç;;·l~cidos
no título 1.

~rt. l.~.
Co pIaZ) da cc.l"Ice'i:s;;o Cu çeIr:',I~s60
será
de éez ónos p:?ra as e .... i~soIa<;..de rádio e de quinze ar,os para as
de tE'levisão.

Art. 21. Oeferider-se-á a pessoa e a famíl ia
da
propaganda de, produtos, práticas (tU serdços 0(lc1vos à saúoe e
ao meio arnblt'flte.

Ilhar; por

Art. 12.

O cêinC~}.ôJf'ênto da cO"cessão

f'8Iágraro unlCO.
permlsS2o, antes de vencido

(I

e

I1 - PIott1oçàt> da cultura niic.lonôl e ngicl"Ial e e.-,t!
produção inde~endentp. que cbje~j\'e :;ua di'!ulg,,;';~o;

111 - regionalização da proo.ução cult .. ral , artísticor-forfile estCibEhcido nesta Lei;

~C'rnal:stica,

ou
cArhuLO II
00 Atenditl'l(:r,tCl &(,~ Prlr.cípios

PtóllLJ, Ctj;',eN!e de decisão judic'i-

aI.
J\Jt.

1".

(J'Iiv<ltivú dl' t,nl<.i}(·iIO~ nédc.~ r:..,J "a'
e"'t,rf:'~b~ jO!

11;IÕlJJ,ild(lS ti'; r,&i& dt! df'z ane,!- & pIopri€'dade dE'
rtét1

í:-t

!tiJS. (lU dl' radIaoi

fu~ã(i.

P'lrbg:~fQ ú"je,o.

patrimôniu ,artístico, dando-o:. a conhec.er à~ novas
A (,{v\-il do rt"~lldsito

fitJll:'!

d;;,.o

!.t!á t'~igida no 'H1.0 do Tl'gi<.\10 ée l'r:'fJ}f-''::.rt.

Art.

1~,.

O!> pIC'N~E:tlhio~.

de emprE'HlSo jorr'E:lí!.t!

ca~ ou de JcdiCldifu<;b:o <.ão c.':-, I(·<,pDn ... á.f'i~. por sua Covr·ir·j·,tr2.
ç~o

'1 ..-

Art. 27. Estin"Jl~r-!-e-ii a ~romoçãD da cultur~
cIonal ;; firr, de colher e conserl/ar a!- flIerrlifestaçõcs
folclóricas, divulgar iH'O(ltccirnentos tds.tôricos, pr·escrvar e conS~IVár

Art. 23. A emissClla Que difundir rr.en::.alrr,ente pIGdução il"ldE-Çlendente que "trate de tf'lT.a referido no ~Itigo
anterior gOlaI~ de dedução de 5% <cirlco por cer,to) do Impo~l.o
Cle
Renda sobre o seu luc'ro tribut; . . el.

(' Ori(ntbçil[l intelt.ctu<ll.

Arl. 16.

Art.

t vE'detC'a a part!clp;fção df'

dc:lif.rl': autrJtll<H1li'ô

se

z.(;f;; rlil-:!tl\ a .... C'lC",

~

t ôl

dt'~~a!.- r·e~-'c.as j~~

If:~lrj'~ir'; à CCJntrillulç;1o

8"

indeç.~rldente

que se

dedj QlJe
dedIJç.~.')

regior,al gozará de

flf'::S.OÓ:

de'lO~ (dez ptH' cento) d ..l Y"'r:oslo de Rt>r>::ti ~(obre o lu~ro ..
auferir da Obl3 ert' qu('st~(l.

§ 1'"

F'uágrafo lí,dco. A p<l.ftic1pação

A produtora

2~.

à divl,riçaçác. da cultura "acionaI

juI!dica nC\ cap~tal ~c,cJal de ('Il~~o'J('sa jurrl.dí~tica ou CE; ri::ojiodif'J'iõo, l'xrC't.o a dE" piJrtido p~"l;ti(o ou dI? !>C'ciE-oaàe cujo CíJrl
lal pt'rlf'nça eHllls.iva e nomjnal;T,entl" d brél!',i1f'iros.

ger&ções.,·

(f(-

c;,p11.<;1,

ridO C!x'Ct1t·r.1 1rinta por ('(>(ltO de>

(;õ1pi,·

P,H;, ç').n~~- c{·.~r,S t;;"'IrfidoSo

fl".cols, 03S t"1'f'~''!fo:;.<l';.

t·rr·lJ,.;tClr~·,

dr'il'fdO l.t\lC'I

e

':.":'

ifll;'('nt;.:'.

Aleo;;lii';o ~l.le !"~:".

c1flquf.' f'stRI a·l'lrr')f,I,..,.l,••t':' ('r·'~ •• .3;:'ldd:J; f~S c.rJtt!Iios de reç:'.. ~,~
l:n.ção e n,}cI(Jnl!i .. ·.-,;;( ~·\<:,<.:·:,.r;ú.,~.a tF~.

s..'C 1&1.
§ 70
.r.rt. P.

fIl.:..,terelll r.:Orlt.fntC's ç!ro
l'.H?!rã c

t

É ved .. d':'l à.... CI'llíJrl'S9S
a",~i~.tinL'~i1

d('

r"'I~!I'l..·!f'1'J"

U:cniC<l cor;, l'm~tI;-.·..l<:.

q'.I('T a re!;peito dt: :1C11l'1I.!"t

r.1ção, QUPI de ('.;

;'tIa~

il'fol.•.l'~,~Il,

~e-Iá

O

J\t ... " ta':':· l!(,",: 0"'':'(:' r,('"l r.:;(~grilfo ,"He:.::
<. ':'r.;~: :: $::Ct-,;,,!t.'i,·l l::'Ic .. rr€Q1~D d':- .... ~

e_p'dido ;"C~(1 n-t~,

!õlfi('~;ão
s~jtw

!r.oHativJ

l~~c.

ce Ccrnuroi,:at.d')

~,r.:.

r.:tJ~.:-J~.

i

~d.

!I;"';:e

are::,

r·arf..~H

oc

:::~H
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Art. 25.

GC'z;Hão do

às "errd .. soras no art. 2'3

a.,

~e!'>ll'\c

t>enE'fIclo

rJt;.,c~l

pesMl.;E. ffs i C<I; (lU jurIdicôS'lve

Abril de 1991

d.;:~
fi;a":~,

-ar e't'l p'lo Il',:,nos 50" (cinqüenta po":" cer'lt:·) ca p.Il.;:luçã.o ir,dfpe'1Cé--

te . •
Art. U •. fi t"fldoção C'uJtLo.cd. brtí·.lhit
lfslicÔl !.f'rá PiJfcia}lller,t", Tf:giC:f1alizildd, hJlól pr,(:!>{'l ... ;:

jr.!t.<.l~

tt.:..-

t''!.

tra~édh;

VI -

lume!> r modo df;< vida ll<t~ d; .... l':!.iJ!' paJ''tc!~. do pd}"... Cili." Cf.: C.fU!
CCl

C"clt:·rCJ

prC5SO às

trat1 ü ltlt' f'<.:ril ú atli!:>ta to
gral')dt-!> H'llE'!. r.acionais.

dl'

CI

tú.rdcCJ Que

ti.n

'1::'J

n I - drélrna;

parãrnetros:

IX -

1 - exil:dçãe.. de

lIlf

e~'pet;.)c.ul0 ao v}vo d~

da.nça com artistas locrds ou rE'glor,ais,
por n,es;

OLI

iiO

I

rr.eno,;; (',,,;s

I'" j!:'ic:cl

EdtJt:ativC'Sj

x - rar;;a"cej

vezes
tur'jr~.

XI -

] I - di fusão

de telpteatros ou raoioteatr:.oz,
QL;E'
abordeM assuntós reléltivo~, aos c.ostuC',es, i"conteciflefl'':O; hi-;.:éri
CQS ou folclore da reg;150 ou loc.alidade, pelo .rr~nos c:,:;;tn. vele!> por rnesj

XIII - E'rC'ticcs;

xrv - !;!r.trevistao:.;
111 - d!fvsii" de progral'T'<;tS eSl:",oItivos E' c=.-;)et~;.õe~
entre atletas locais. Ou em que estes Pi!!rtic i P,E'' "õ , ~e~;re
QU'T
aconteceremj

IV - difusão Oe Ieportagens sobre os prQ:le~as lo:'
ca.1s , dI.: mecidas píHâ de~eil."olvlmento do beffi-p-slaI ,50cliíll Que
estejçr'" sendo tor.aaas pa:,d solução de CLJe5t~o. de 1'l9r.~=:a. r;-;'dro ao t"·enar carente, .fl'eP·orla das condições do ensir,;. ç.:cteção aI) 'nela 2~,biente, êEfes.a co ccnst.Jf:'idOr, diõlriarr.e"':!,
ou,
se não f(>r possível, ao i.'enos u~a vez por semana.
ParóSgrafo únict.

Os jornais e demàis

nuticl~!"i(lSi

XVII -

XVI·!I ... cÉnic.os;
XIX - dança;

pi-rióolcos

con~Elão. obrigatoriamente, st:çce~ ou colunas J:Tópr .. as p<iTê'abo!.

dagr:m dos acontecime.ntos, problE:mas e

~oluções d,a~

rt'gao.

)'11

Art. 28. O res-peHo aos valores ét-ifos e ,:ochds
,/
da pe~so8 e da família , est;;t.elecido nopt, 721 , 1\', da (ons-

---

tHulçào redt't al, ('llnsi!>li rá na e-t"'-~~lf jc. ... t;~o indj C"IiU Vá'
d(- *,c.oIdo coni e!:>la lei.

belt'~jda

t'!"

la-

d(l(urf;ulát

-

'l:;rt. 3L'.

dél fl.," (,ot. prc!gr .. l",~~,

io~.

QI.lé1nt~ ~ fahú e".t.ti ...

éI

QIJ~'

H:

Jn:.Ln,cr,_

tbdie: (' t~ 1.E.~j;:::i(.. ;:. fita!. 0(: ''w;di"~ r: I:l!.
dhe-Isüe!. e f:!.~etáculof, pól;\l ico!>. inclu~rdfJ Soua H: "rc.r;!'I.lç5Ct f(Jr'~
grf;q~ •• rhs.sHit&rn-,se em:

q.r:

-' Uvrp''5j'

1 !lULO lv

11

DA CLA551r ItA~i\~ 1"~ICA1IVA

1:1

- inbdcqtlild:'s
i~BdeGuado~

para rr,ent·IE:;'

d~

dez d'"'OSo;

lllaI a

r.17flC.lt'"

c-

': ;tCJ: ZE' êrC· ... ~

ine".:!:"OI.lé~!"S ~'""r a

/'l'~"t.:":'':.

d. Cf'lE't..s.e i!.

!~"H~fqu~dos.

r"·~n(.:!

CAPITULO I

Oas limiUçõe's

IV

Art. 29, As limitsçÕoes' 30S r,'·eios oe
cort'or,iCélção
sochl, menc!onadus no art. 4P desta Ll':i, s~o a~ trõ;itaoas ne50tE.
CapÍtulo ..

.o
Art': 30 ... O Poder Eltecutillo insti tuIIá Cí Ce.r:i fic&
do de C18ssificaçãó de dlver$ões p,jbJicas e de ·ptClgrêlf.as dt:' rfJ-=
dI0 to televis30, contendo inforlllações sot.re:

V

:

j:n~ra

"::

de é€'lOl to

~no$;

ér,o~_.

no .. rtlgo anterior,. a progrlmaçio"mencJcnlda. Inclusive

seus

-tralllers". obedecerá os seguir.ttS critérios parti vel.cu1Ição:
... livres: em qu",lquer horário;

): - a natt.Jrl!'za das cht'r'!>õF.s e espetáru~,:I:,
COSI bcrt" CO"'C dos pro9rarrilS

d~ r';~!o,

tH~tt!j

televisão c de ~ita'"

c'e

11 ...

in.,de~uado~

J:;8rii "tnorts de dez anos:.

após as

dI e haras;

v!deo;

!11 ... lna.j·'.(uado!> para menores de catorze ar.o!t': ;P!Ís
vinte e duas horas;
lna::equ9o:,

l!I - .. ui."a.is e t.Ol';rJOS el"l cL.~ sua avle~C:tlt,J;rc·.seJa
OS n'-:;tivos de!;Sfl c!ualHic:~;ão.

P.

após.
Art . .31, Quanto à natoreza, a pIogrãr"Ct,;ão dp. :-..;dia e ~te2evis~o, as fitas dê víde:. e 'lS d·ivf:rsôes. e ~spPtàcu:os
públ idos clas~j fJcam-se em:
- fIlus!calsi
11 - repcrtagens;

;$

IV - inadequados para fll:mores de dezesseI5
tT~5 horas;

;lntJ~,

vInte e

v

~

Inadequados para fllenores de dezoito anOS:

tre vinte e quatro horas e seis hora!. do dia

en-

~eguinte.

§ lt As. emi!>!.or9~ de rádif.i e lf:"l('vJsão ditt obri:,
gidü!- a cumprir Ds.horáIJos definidos no r;r-rUfJ:cado t:Je' elas!
.1 rlc.~iio.
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2"

Ante~

dl/ inicio da

oDre~ent·'ll#ào

de

r::~do

PIS!

g'il"'ô referido no!> i-r,clsQS 11 a VI as ~rlljSS(l1as são obrigadas
a alertar o público sobre a programação qUI: será apre,s.entaoa·
a seguir.
Art. }4.

O Certificado de Classificação

com di zeu!'s destacado!'.

I

Art. 41.

O direito de. respost.a p"derá

consistir

em:

I ... relrataçãCl,pelo' meio d<l comunicação SOCta1, e!...

pressa e inequívoca, da ofensa veiculada;

citará,

os programas ql..le apresC'ntsre,m ccna de
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11 - utilização, pelo ofendido, do mesmo

espaço ou
sua

tem~o que o ",eio de cOlllunicação empregcu , pata veicular

nudez, sugesti'io do at~ ~E' .... u?l :'u sua reprcSl::ntação' explícita,
vlolencia, discrlmln~çãc' po:- questões de sexl), ideologia, religiJo. ou rãça, utilização e lrõÍfico de drogas" O'J abordarem
questões não aceitas pela moral média IIjgenle.

opinião e defesa contra a ofensa veiclJlada.

§ 1R OS 'programas que apresentem viol€:nc:ia
ou
Que!quer forrra de discrirr,inaç50 de grupos sociais (!<;:.... erào atender os p:incipios postas no art. 221 da Constituição Federal.

Par';grafo único. O exercíêio desse direito
de
açao prescreve em 30 dias, contados da data em Que o
ofendido
leve ciência do fato.

Art. 112. Ó exercício do direito de resposta
rantid'tl por ação própria.

§ 22 Cuando houver abordagem de questões polêmicas em relação à moral média vigente, o programa não poderá
s~r liberado para menores de dezesseis anos.
§ 3"

À aferiçâo de adeQua-;ão nu não -à !l'IC'!"al

mé-

dia vigente será feita pelo órgão competente do Poder Executl
'lO, ouvido o Conselho de Comunicação Social.
§ 40 No caso de programas referf'dos no !:!:"PllJ. as
emissoras são obrIgadas a alertar o públlco, sobre o conteúdo
da obra exibida, antes do inIcio, e em cada intervalo comerclal.
".'

Art. 3!). As emissoras de .rádio r: televisão deverão cumprir os horários definidos no Ce-rt<ficado de Classlf1ce-

.----

ção, res'Peitando o horário local-ó~ ·ond~ hC/uver ta rec.f:pção
si.naÍs emitidos e os diversos fusos horálios do país,.

dos

'CAPíTULO II

Do Procedimento Especial da kção de Resposta

dá pela

aç~o

Art. 43. O exercício do direito de resposta
estabelecida nesta le1.

se

Arto 44
A citação será sempre por via postal. e
seguir' no Illesmo dia em que houver o de-macho que a de.~erminar,
cometendo Infração funcional grave o cartorárl0 Que retardá-la.
4

earágrôfo único. O cartor;jrio que retarcJu a tltação pela via postal será apenado com o de:sconto de l/;m «U'fl tri!!
ta avos) de seU5 vencimentos por dia de atraso ·Que ti·Jer PIClVO"
cada, afora as 5snções adrrlÍni~Jrativa5 c.&bíve·jo:,.

Art. 45.

Já na citaçio será marcada audiêncl;ll pa-4

ra clnco dias após a Juntada do Aviso de Recebimento ~os autDs~
Art-. 46.

C~PÍlUlO l i

• Olsposlções Cerals
Art. '6. São dispensados da classificação os pro ..
gramas ao v1vo, responsabilizando-se o Utular da empresa,
o
apresenta'dor e a equipe de produção do programa pelos
abusos
cometidos

ga-

A defesa poderá ser oral.

Parágrafo único. Independentemente da
será admissIvel 8 exceção de verdade.·

do Autor

Qualidade

Art. ~7. A audiência a ser instaurada se:rá única;
não se od",i tlndo sua prorrogação."

4

Art. )7. As fitas de vídeo deverão exibir. nó invólucro, informação sobre a natureza da obra e a faixa
etária
• Que n~o se recomenda, .conforme o Certificado de Classificação.

'5 ío

Quando as ri tas apresentarem o conteúdo dos
prooramas referidos no IIrt.' 311, os. dizeres destacados "do Certi.ficado de CI.llssif1cação deverâo slr repetldos no invólucro, em
posJção que facilite a lel~ura e ldentlficaç§o •.

§ 2Q t responsável o titulOu da empresa locadora·
por abusos cometidos em rt!laçao à clas5.iflt.aç§o por fêlxa etária. Clbe à locadora exigir documento cOfl\Orobatório d~ idade do
menor e só entreg:u-Ihe 8S fitas cujo cerUficóldo ate$te adf:Qu!!
çiio,

Art. 38. Os responsáveis pela! div~rsões, esp..,~tá
cuIa! e Quaisquer apresentações públicas deverão afixar à tntr..!!,
da, em local bem visível e de fácil ~çe!',so, informaçBo dest.!cõda sobre a natureza e a faixa etária a Que se destina, cSP":!t:ifl.
cadas n~ Certi ficado de Class! flcação.
Art. 39. Os Cert i ficados de Classi fi' ação
publicados no Diário Oficial da União.

• OA

TJTUlO Y
CIVIL [ PENAL

CAPÍTULO I

Art. ~O.
porcional ao agr8.vo o

li

Art. 118. A prova testemunhal, Quando cabIvel. liduas testemunhas por parte.

.. 1I:rt. 49. (admissível a determinação liminar
exercício do dIreito de resposta.

Art. 50.

Apllc.~~se...

lSupleoth'tlmente,

n~

que

do.

cou..

bere~ • • ~ regras UO procedimento 5tJlnllrhsimo 4

Art. 51. A IPe-htlio .1nterpo!>t. da !icntença
JulQIf procedente. ação terá apenas efeito devolutlvo, .
t Indo-se

li

execur;io- p-rov 1 sôr i

iiiI

Par'grlfo únIco. Sobrevindo reforma da dec!o;ão p!'!
10 Tribunal, ~~r' perltlltido à titular do me.io de
comunf':ação
divulgar nuvamente a nolicla ou programa e a decisJo
judicial
• re!.pelto, além de ajuizar eçJo indenilatória, se cabível.
~

CAPIJULO 111
Da ReplHaç~o dos DantJs ~ Peflillldadf:!> p'Ór Abu!>os

serâo

RlSpONSAalll~AOl

00

mi tar-se-:'

SlçAo 1
09~

Responsá"eiã

Art. 52. Serão sem.pre re-sponsávcls os
titulares
ou dirIgentes das empresas de- tBdiodifus~o ou seus
.prepostos,
na r!ledlda "em qu~ as ofensas ou abusos cometidos forem de" sua e~
elusiva re5pon~abi l1dadc,

Dilefto de ReSPosta
~

assegurado o direito de· resposta, pro-

Art. 5'. Tratarllilo.. se de °responsabilid;lde penal
• pena Jamais passaroS d.a pessoa Que diretamente cometeu o rUel

to,
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Art. 54. F'flra t'feitos da determinação de
veJado o anonimato.
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- grave comoção !.ociôlj

resp(lns~

IJ - desconfiança no sistl:rré bancário ou abalo

Todo jornal ou periódico é otnigado'a E'5tampar em seu cabeçalho o nómc do diretor ou redator chefe, bem c2.
mo indicar a sede da adrrinistração e do estõbF.'ler.ime'nto gráfi§ l0

de

crédito de il"\!.titui:;11:c f'in:.nceira ou 'Il.>-ó!lq'JE'I pessoQ física

JurIc'ica;
T

co onde é j mprf:Sso.

11

~

DI ejlJízo- ao 'crédHo da ur·1ão I Estado, Dl.stri t.o

Federal',lou tl.ul"'icíplo; ,

§ 22 Os pr'cgramas de !iidiodi fu~ãQ devt:':rão
ao firal, o norr,e do respectivo diretor e produtor.

exibir,

IV - sensível perturbação na
e títulos mobiliár 105.

§ 3" O dirf'tor ou principal responsável pelos pr!?
gramas de rar:'iodi fusão, mal"lteró livro próprio para registro dos
pesetJdôniMos', que rubricará em todas as pági,nas, c exit)irá
em .
juízo quando for solicitado.

PaTágnrfo único.

Art. 55.
assegurada a indenizaçfio por dano
rIal t moral ou à imagem.

rnat~

Havendo disno material, ou à im.,gem, a ir!.·

deni:z.ação será composta do
da do lucro cess~nte.

aD~.aado

Na

modaUd~de

cL!lposa reduz-'se la

dia~~ltlulta.

Art. 63. Fazer prop<1gélPdil Cle ,guerra e
pltlcE'oimentos de gU.e"ttilh~,e ,incitaI ao; tenori&mo.

Da Indenl,zação

Art. ~6.

lllercador1"as

~: Aplicação de 200 (duzentos) dias':multa#

pena peraSO
SEcA0 II

cotaç~o ~e

cemo perdas e dano!., acresci

,contra
Parágrafo único. Se o dano.ror pralieédc.
personalidade.públ1ca ou Que viva da di~llFtÇão de .s\J~ imagem ,
valor
0,. juiz aplicará multa de 20~ (vint~ po1 cento) sobre o
da Indenização devida..
Art. 51 •. Havendo dano moral, a indenizaçlip segui-

divy19tlr,

E!!!!!!:,'Aplicação de- 300 (trezentos) dias-multa.
Art. 64. Fazer propagênda de produtos quelap~sar
de não proibidos para consumo. puderem causar dependência física ou psíqujca.
~:

·.Aplicação de 100 (cem) dias-multa.

Art. 65. Deixar' de adverÚr, em propag ..IO·da de" ta'
baco, bebidas a'lco611cas, agrotóxicos, medicamentos e teraPia~1
sobre os malefícIos 'que podem advir de ~"eu emprego.

rá os segui ntes parâmetros:
Pena: Aplicação de 100 (cem) dias-multa.

1 - ao dano levíssimo, o juiz comin~rá multa correspondente a dez vezes o maior salário mínímo vigente no país;

Art. 6/J. lncltar, por qualquer rne}'O, a depredação
-tlo melo ambiente, caça e pesca de· animais silvestres.

11" - ao dano leve, multa de vinte vezes o maior.salaÍia lIínimo vigente;

-

111
ao dano grave, multa de cinqüente vezes
s.Ur!o mínimo vigente;

-

IV
ao dano gravíssimo, fllul .. a de cem
salário mínimo vigente.

vez~s

Ô

Pena: Aplicação de 300 (trezentos) dias-multã.
p&r~graro único.

maior
• B

NõI.modalid·ade culposa, redú~-$e

pena pela Ilctade.

o ina!or
Art. 61.

Incitar l prhlcl de preconceito OC

dj~

~tltel",r.çio f(Tt tatió do s.exo.

flcará tdstrltii

t'loral'

IV • A dl!'terminação de gra . .· idede do dane
BO poder discricionário do juii.

§'20

A tnulta corresp.ondente no dano

~'l!; AplJc<'Iç30 de }OO (trezentos)

9f,;ví~sl",o.

poder., a critério do julgador, ser <lum;'?ntr,da em- (jté 10

(dt.z)

vezeS.
Ar€. 58.
A!. mvltas cominada-5 r.o artigo
antHiór
serão convertidas em tantos dIas - O'ulta quanto,s os oi as de VC!
culeção da notícia ou programação ofensiva.

Art.

~9.

tarteaml:;:ntf: transmi Uda

[UBs .. mu1ta.

Art: 68. Ill'cd1atl3mer"lte após o oferecllncnto di de'
núncia, poderJo serJc'~IJtelartilC'''tetrecOlhldOl:i 05 eltet:lPl;He$,O~
pr'oib!du Q vf'?icul:.ç~o, dólS comunicações que C'ont1vereõ1'l os ab!:!,
SO!i l!lQul elencados.
F'utí.gr.fo único.
Ap!Í!> o tIãl"l!olttl ~m julg<tO"
~da
scnttnç3 condl.:natórja sE'rito destruídos Ó!. c)lemplare!o ou· c6pius
d'es!.a .. OLlôC', ou ~rop~a<JtI,jN:;.

A retrataçüo do (,r~n~o.r públlci e c!>porl-

levar' à

apJita~i;!)

das mult;"e;, pela met!

l!lULO VI

de.

Disposições finais
Art. 69. Permar"lecem em vigor todas as disposfções
perlals ou admlnistrat ivas Que se refiram aos abusoS dos
meIos
de comunJcaçl'io na legls1aç~o específica -sobre menores. . de'rêsa
do consumidor. melo amtlcnte e eleitC!ral.

SECA0 111

Dos Il1cltOs. PenLI~
Art. to.
Quando' no exercício da l!berdadoe de COIr!:!
~ic;ção e manir~taçiiio do pensamento houver prJtica de ato defí

nldo CO~O crit.le
nB!S v1gentes.

Dl.!

contravenção. purlir-se-á confci';& as leis P!,

Art. 61.

Os delitos elencõdos nes.ta \.~i

Art. 70. À prática, indução ou incitação de
ou preconceito de COf, raça, religião, etnia

dlspor
p.tflcedêncla nacional, pelos meios de comunlc3'.ão· social, cortes
ponderão as penas previstas na Lei 7716, de 5 de janeiro
de
1989.
.
cri",loac~o

somrmh:

serão apenados com rrultd dIária, corrEs(:o,",oente ao maior

salá-

rio JllínIll'lo' vicente no país
Art. 62. Divulgar notIcies falsas ou truncar
tos verdadeiros causando:

ArL 71. Revoga-se a Lei 52'50, de 9 de

fevere.iro

de 1967.
fa-

Art. 72. Revogam-se as dlspo51t;3es em contrário.

Art.• 73. E'sta Lei entra em vigor na daLs

de sua

publlc.çilo.
J U- S

1

r

I

c

A

CA o

Canelamo. pois. meus Nobles Pares a aprovarem
presente projeto, que é' consentânF;D r:OIf, a Df ientação consti tucional e atende reclamos da Nação brdsildra de Quase
trinta
anos.

ihl!

De ná mui to. me!>mo anles da v i gene 1 a da nova Ccos
tiluiçãÇl rederal, é reclamo de t~da a sociedade brasileira ~
revIsão d~ chDmada "Lei de Imprensa", quer por seu cilráler aI.:
toritário, quer pela imprecisão de conceitos indisputavelmen:
te subjeUvlJS Que empregava e que da~am margem a seu uso polí
"tico-ideológ!co~
-

:\WrornylVt'r,
•.i. ... ,J.!.;:. A u.~

IU.:!'ÚIJJJ(;..'1 n:DIJtTJT, ti ;)Ô 1.llA!.1L

................ ,

Capítulo I
I DOS D1RElTOS E DEVE:RES INDMDUAIS E COLETIVOS

Alt, 5·

Todos siw i(]uais perante alei. sern distinção de qualquer n3hlfN.l, gmantlr.do·s(· ao, hrasiieilo~. l? aos 'Õ"5!:an,:lelros
Tesid:'nlcs no P,Ji, a jm·jn'abili~.'jdc do direito à \1d.:l. à Jr!>ud'<de,
à igualdade, b. ~('surança e à propril?dade, nos termos 5~Duint(';s;

Além disso, O proj,:tn ab!:lle os d~litos de OD:rlãc.
ev:travél~t'r'le.

Se não poae

hélv~r [f~~tll~

irortlJr>nção.

como l!za a Con~tituição federóil l ".:ir· rode haver per,:j.Jio",urs
estlcciílis paIa 8 categoria do~~ jvrr~tiot,ti:s ou quair-qtJt'r Olltros tItuiares dor. mf'lo::. d[> C('l!l\\$lJ.car;~iJ .., \lc.iúl. l<:,to;;e dá pOIQ~ie ;j sirtlIples intcn.;~o dI: pc,líllca lcgir.Jathtl de punir j': ~ CiHlÍrt>i 'it.
t6r.!a da cJa~!>e 005> co,,",unieElOoIt-s, tlcm como fere diIcilrJ eJC'flr ..
dI:.'

no êlrt. SO da (ç.'"l!.tHulçiio.

fu'J pl.lt'lI r os abL'sos no "exer C fc j O da 1 i bc rdadE': ele :--2
nlfeUil<;ão e inro!"rr,a~ão, e5te projeto ~Ó emprega JJef'".i't!io de ll"lulla em atençãQ ao fato de qlJe o delito de epin.iâo não jusUf~
ca o elo,prego da pe:na privativa de 11berddde porQ:.Jf· o
aut.or n~:l
é perigQso ao cl?n'tivio soclal. Ma~'/o rigor nas D.Jniçõr.·~ é d'~
monstrado pejo alta valor' Que alcançam as muJtas, inclu!::ive C~·
tabelecldas em dlas-mulla.

o projeto também resguarda a puniçãc dI: tod:l
Gue ccnstitua p_e~ tipo penal autõnomo, COlflO a ,;.alúniê,
júris, s difamação. a e'iposição dE' menor a cspel&ct.los OI;
gri3rnas que prejudiouem sua formação moral.

.

DOS DIREITOS E GARAlrnAS FUNDAJl'iEr'<lAiS

aI! programação por faixa et.jria.

penul

1988

Titulo 11

o presente: projeto é baf1.zado pelo at.endil:lC( t.:.' aoo:;;
prlncípltls c:nh'!lltlJclorlalm~nt(> poslos. A, s.Im, não N:l-r.lt"fl
cCr"\su[a" mas e",lnb"lPt'e os lf,E't(I~. lrqai!j ~e defesa Cu ~r,<;~I'r1f.l~
de e dil fatl.DIa ao adotar .0 critf:'rJa da clas~irí';aç:'o iHHca-

ÇÕ1!5 â liberdade lh': manlff'slação 'jo pt;'lls.anJcnto e

r'f,-C".c•.
'10

co

Basicamente, o presente projeto de lei ~isa à ad~~
quação de uma )egls1aç~0 'sobre todos os meios de comunicação
ao dlspost~ nos arts. ~20 a 224 da ConsUtuição Federal _ in
clus!~e as recentes novidades de mercado Como a TV por aSSin!
lura, B locação de fitas de vídeo.

como.l~gis~c\çãJ

d..; 190)/
de 199].

Sala

Ao consagrar no art. SI<! a liberdade de manifestação do pensamento, vedando a censuréI, a Constituição federal
tornou a Lei 5.250, de 9 de fevereiro ·de 1967. quase que completamente inconstitucional. Porém, tal inconstj tfJcionalidade
não foi até a presente data declarada. nt;?ffi Iío~ve lei QUe subs
ti!uíss.e a "lei de Imprensa", qúe 3lV:tdá ....~ermanece em vigor~
1nobstante fulminada pela ineotlsÚtucionalidade.

tiVtl
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fõt.~,

~~
prr:-~

COn!>agr~-se, ainda, ti princ!pio da r~r~D'raliz<'lç&':'
pena, que é fro!"lt&)mente Cl'êsobelJE'cidI1 na if'giSla;ão ce
i'"'pr~nsa er. vigor, pois ~stabcleee o odioso conceito da resrof's-abilidade Penal proglf;'SSlva • .);i Cesart: Beccaris, (.cs pri"'~rdio~
d'a direito penal moderno, na o~ra "Dl)s delitos e aas pe~ds" estatell?cia impassibilidade de a pena passar a oL'trem Que não
crlmiQoso. Mas.o Brash ainda abriga em Sf>l.: order.ameJlto lei Q... f'
é contrária a tão essencial direito!
d~

Consti tuem também !novaçc( ~ ~ntrúd;J.ziJas por este
.projeto: a punição rrgorosa ~a inci tação l: di::crimlnõção em rãzão do sexo, às práticas terro!ista~ e gucrril~""itas, à deprc-daçcão do meio ambiente, il propaganda dt' substãndas Célusadorés
de dependência física ou psíquica.

o projeto rc-gulamentB o dfreitCl de respcsta. estabelecendo procedimento ágil para selL exercício, sem afastar as
g2rant.. ia~ do devido prccesso legal e da ampla defesa.
Procura
tornar efetiva a indenização. notadamentl: pelo ,dano moral, est!!
beJccendo parãl'l"letlos hoje inexistentes paritt !>ua reparação.

I - homens e mulheres são iguais em direitos e Obrig3ções, nos termos desta Constituição;
/I - nillÇJuém seriÍ ohdf'.:ldo a fazer ou deixar de filzer
alguma coisa scnao em \1r1ude de lei;
UI - ninguém sera submetido a tortura nem a tratamento
desumano ou d<:flraqante;
TV - é livre iJ manifestaçáo do pensamento, sendo vedado
o anonimato;
•
V - é as~eguradó o direito de resposta, propórcional ao
agravo, alem da indenização por dano material, moral ou.â
imagem;
VI - é inviolável a liberdade dt, con,,<:iéncia e de crença.
sendo assegurado o livre exerClcio dos cultos lelJgiosos e garan·
lida', na forma da Il?i, a proteção aQS bCcis de cult() e a suas
liturgias;
Vil - é assegurada, nos lermos da lei. a prestação de
lIssisténcia religiosa nas entiddde~ civis e militares deintl?r~'lilção
coletiva;
\~Il -- ninÇJuém será prÍ\'ado d,~ direitos por motivo de
crença religiosa ou dc convir:ção' filosófica ou pol!Uc a. salvQ
se as invocar pufél eximir-sl' de obriÇJaçao legal a toJo~ imposta
e recusar-se ~ cumprir prestil,ão a!'.ern~llva. rLXaÓ;:l t·m lei;
IX - é livre a expressão da atividade JIlldectual. artistica,
cienbfica e de comunicação, independentemente de censura
ou licença;

x-

são :nviola'"ds a intimidade. a vidil privada, a honr"
imagem d,l~ i'e~;~oas. i'\s~egurado o d,reilo a indeni~ilçdo
pelo dano maluiai ou morai decorrente de sua vivluçáo;
Xl - a casa e aSilo irwioiã,c1 CIQ individuo; rlinovém nela
pod(>ndo p<'11C"trdf sem e0nSCIlf'mento do ·nlorddor, salvo em
CilSO de f1ilgfi)fll~ dclrtü ou d;,~astrCou poJroJ prestar socorro•

c

li

QU,

durante o dlO,-por dc:crn~inaçdo JudiCIal;

XII - é invlOl<ivel o si(lilv da corresponóencia e das comunicações tdcgrilflcas, de dados e das comunicaçõe~Iclefónicds,
s<lIvo. n9 ultimo ca~, p(,r ordem judICial, na~ h;poteses e na
lormÍl que a lei estabcieccr para fins de investigação criminal
ou instrução processual pen~l;
XliI. - é livre o exercicio de qualquer trabaiho, oficio ou
profissão, atendidus as qualificações profissionaiS que alei estab-.;/ecer;
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é assegurado a todos o acesso à informação e
o sigilo da fonte, quando necessário ao .exercício

profissional;

XV - é livre a locomoção no território nacional em tempo
de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da leI, nele entrar.
~rmallecer ou dele saIr com seus bens;
XVI -

todos podem reunir-se pacificamf:"n\e. sem armas,
em locais ant'rtos ao público, independenlern-:'''tE: de autorilaç·i!o, desde que não frusll em ou!:"a reunião anteriormente con'
vocada para o mesmo local. sendo apE:nas exigido previo áviso
j) iluloridadt' competente;
, XV!! ...,.. é.plena a liberdade de associação pal'à fins licitos.
vedada a de caráter paramilitar;
.'
X\~:I 11 criaçao dI' ilssoci?ções e. na ft.rma da lei, a
de C00rerdti',ac, indf·"end~m de autorllaç·iIJ. sendo ved,lda a
int('lfui'ncid est,ltal em seu fun(lOpc:rnenló;

XIX - as associaç·ó:,:. só poderão !>cr cOT)'[>t.'Isoriarncllle
disso);·.<1$ ou tér su,)s el.\,I(I.'d.·s susp("nsils V." d('ci,,<!,_, Jur1lcial,
e>.igindo-:;e, no pnrneiro l.aoo, o tr!illSllo em Juig.Jdo;

xx -

nin!JlIérn pmk'ri! seI compelido a as~ociar·se ou
if'>sociado;
XXI - as entida,ks as~;rxiativas, quando eXprpS5Clfl)Cnt('
autori/adcls, tt'm 1~f1itlll1idddl' para rcpr::senlór M'US hliddos judicial ou extrdJudICLJlmcnle,
a

iJ) o direito de petição aos Poderes l'úb!icC's em defesa
de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de. poder;
b) a obtenção de certidóes em repartiçõ;;;.s públicas. para
defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse
pe!>SOal;
.
. XXXV - a lei não excluirá da apreciaçdo do Poder Judi·
ciário lesão. ou ame'!ça a direitó;
.
'XX}.,'V! -. fi lei .não prejudicará o direito adquirido. o ato
juridico perfeito e a cOIsa julgada;
XXX\~I. - náo haverá juizo ou tribunal de exceção;
XX;,'VIlI - é reconhecida a irtslJtuição do júri. com a orgiin1u:ç~o que I'le der a lei, as~guriJdos:
a) a plenitude de defe5il;
b) o sigilo dds v\Jlações;

c)

H:U;

pri~ç~o

p:)r

tl(·C('~~h·jõdl: (111 t:tlhd~de

publlcã, -(Hl

[l;,'jr Inlc:rc:>sc

socÍiII, nlC'dldnte JU!.tL! e I"(;vi.. Ind·.'nizaçdo em <;lInllelro. r(;ssJI·
vádos os ca!>os prClllslos nl'~lil CO/lS!I(UIÇiJO;

. XXV ~ no caso de iminc/lte perigo pül>lico.•1 õutoridild,~
c;omp('\('nte podl-ra usar de I,ropncdaôe partKlIl,11. assegUlilda
ao pro;)rielilllO ind~nlLdçdo U!tl'liClr. ~e )louver dano;
)O,,\~ -

a pequena proplÍedade rural. assim d"rinidd em
lei,dt'~de que trabalhildi'l pl'k feHllliia, njo serà objeto de penhora
para pil[lanwnto de dt·bilos decorrente, de su" etivoddd:: produtiva. dispondo a lei sobre os meios de flllancl.Jr (I s~u desen\'olvin1i'nlo;

XXVii -

aos autorc s pcrtc·nce o dirello exclusivo de utilização, pllt1!lcação ou rC'proJur;:,o de suas obras. tra/lsmisslvei aos
herdeiros pelo tempo qu~ a lei hxar;
silo assegurados, nos termos da lei'
proteção és partici;nlções indIvidueis C'1n obras coleti~as c à reprodução da imagem e voz humana!>. inclusive nas
atividades desportivas;
b) ,o dire:to de fiscalizaçào do aproveitamento ('conómico
das o\>ras que criarem Ou de que partlcipa"'m "OS ni"do:es.
aos interpretes e ils respecti\'us representações ~indlcais e associativas;
)O,"lll -

o)

11

XXlX -

a lei asseQurará aos autores de inventos industr:ais
privilegio tempOlario pi"a sua utililaçao. bem COIllO proteçao
ás criações industriai!>, à prClpriedade das marcas. cos /Iomes
de er.)presas e a outros signos distintivos, tendo e-m vista o
intere!>~e social e o desenvo!~imenlo tecnológico e económico
doPais;
XXX - é garantido o direito de herança;
XXXI - a sucessão de bens de eslranÇJ('iro: situados no
Pais será regulada lJcla lei bra~ileira em beiíeficio do cônjuge
ou dos filhos brasileiros. sempre que não lhes seja mms favorá\:el
a lei pessoal do de cujus;

XXXII -

o Estado promoverá. na forma da lei, a defesa
do consumidor;

.

XXXI.U -

todos tém direito a receber dos órgãos pGblicos
IQforrnaçoes de seu interr:sse particular, ou de interesse coletivo
du gerill. 9ue serão prc$tadüs 110 prazo da lei, !>ob pena de
r~!>rons~bllldade. rcssakadas aquE:las cujo sigilo seja impres.
cmdrveJ a seglJrimça dit sociedade e do Estado;
XXXIV - são a todos assegurados, independentemente
do pagamento de taxas:

.

XU -- alei punir;; quulcluer d;scrimlllilçáo ilt('ntiltória dos
d,r('ilo5 e I,loerd:'ldes fundamentais;
XUI - a prátira elo rilCI~JlI0 constitui nime inolfiançavel
e Imprr:scritJvcl. SUJeM. il pl'na dt, It'c\US<10. IICh terrno~ O;l lei.

XXII -

é garantido o dlr('ito de propJiedadf';
a proplÍedilde <ltendera a sua (WW<30 socIal.
Y-XJV - a lC'i l.'slJI'elt'C('Iã o proc('d,m,'r.10 1'.1'3 r.lo:sapro.

a u,lJeranl,) dos veiedlr.'los:

d) a competência !,dra o jul~l<1m('nto dos crimes dolosos
contl a a vld,l;
XXXlX - - n,10 ha crime sem lei anterior que o dcfil1~, nem
pena sem p",.ia LOll"nuçdo Icg~ll;
XL - i\ lei penal lh~0 l{·trOd;)irã. !>illvo p;lfi1 bendici.lr o

Ire~mdl1eCer

rnll -
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XLI!! -

a lei C('lnl.~d'.'r')fi\ (rimf" inafi",ç"""" (' im.usee·

oriU;éI QU tH\I~\t.l a r~iJtl('tl dá t(jrtu~c1. o trilfir·o. J1a~lto
(·otnqJl {"('nt(~~ (> df()~l'~! • .)f"I5, O h,~nol1··llIo ·C O~ dl'hnll1o~

tiveis de

Óecorno clin1l'~ he(hOI~dos. pc.r elt.:s rt'~r(""':I(icn(\'l O!~

rr,Und.:1ntes,
os execlIttlrls (. o> que. p(liJ"ndo (;vlta·lo::...~t: C'OI,tac'm;

XlJV de

gfUPO$

t.(\n~lilui

arn1ãdas.

cion,,! e o E:-l.;do

XLV -

(I ir:lr In lfidnçé\'el ,.

imp:('~cr

(i\h (/t; 1111IJt("iif:S, contld':l

itl';cJ a açao

orOer1l"'COl1stilu-

[)cll1:JUvl";O,

nenhum, pc'!',) P::'.,~.imi d" !wssm, do C()f\;knildo"

p<l d('ndo a obrifl:Jçao de' rep;'1rI.H o dilllO f' (I dl'C! elaç fiel do
p~rd':llenlode bens 5C'f, n", lerOlOS OiJ l'~l. e5tendldiJ~; dOS wce::.sorese contr a eJ,.. ~. exe, t:\,:dil!>. ilte o limIte: do YiJlor do patnmónio
Ua1l5ferido;

XLVI - a lei rcgll\Má a individualr7açao da pena e adotara.
entre outras, a!> segulf,h'S:
õ) privação ou restrição da Ilbcrd~de;
b} peré~ de bc:ns;
c) multa;
d) plesl.lção social dltern;:\iva;
e} suspensão ou i:lterdição de direitos;
XLVII -

não haverá p€'f/üS:
de in')rte, salvo er;) Caso de guerra decbrada. nos termos do art. &-1, XIX;
.
a}

b)

de c.::rater perpelu0;

c) de troIJalh05 forç'l'Jos;
d) de banimento;
e) cruéiS;
XL\r,lj - a pena ~Ná cumprida em estühelecimenlos dis.
tintos. ce acordo com a natureza do dehto, il iditde e o sexo
do a;x;nado;

. XllX -

fíSica e moral;

é asseguriJdo oos preso!> o respeito à int(cgridade

L - às presidiiirias Sf'r cio ilsscguradas condições pur a que
poss<Jm p(:rmanecer com seus filhos du,ante o I'cflodode amd'

m(~fltação;

U - nenhum brasileiro será e),1radltado, salvo o natura.
lizado. em caso dr' crime comulIl. pri,ticado ant,·, da nalurali.
2.~ç"o. ou de rCrllprov<1r!o envolvimento em trcifiLO ihnto de
entorpecentes c drogé,' af!ltS; nJ forma da lei;

UI -. nã') será concedida extradição de estrangeiro por
crime pohtico ou de opinião;
,
Uil - ninguem será processüdo nem sent~nciado senão
pela auloridiJdE: cOITl;>êtente;
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. 'IN - ningué·m s~ril privado da liberdade ou de seus bens
s'.:m o devido processo le9,]I;
LV - aos litigantes. dn processo judiciill ou administrativo, (' aos acus.J,ios em ÇF'rill são assegurilrJoS (, contraditório
c amplil delesa. com os meios e recursos iI ela inerentes;
l.Vi - !>lIo inadmbsi\'eis, no processo, as provas obtidas
pór'rne-ios ih citas;
"
LV11 -- ninguém será considerado cu!pi.ldo até o trãnsito
em julgado de sentt'nçd pcnilf condenatória;

LViII -

c civil'"ente identificado

ser.1 submetido il
id('n~iflca~do crimll:ãl, ~.J~VO n;:s hipoleses previstas em lei;
UX - 5(:ra admiti.:!" ilção priviloa nos crimes de ação
pública. se estd'não lar inlentada no prazo kgal;
1l,lO

U< .- II lei só p:>derá restringir a publicidilde dos atos
processuais quando a dl'feS<1,dd in\'lllld.\de ou o illkre~sc soci;,)
o exigirem;
.
,
LXI _ nin(Jui'm ~Na prt'so S('ll,io em nd~lr.:ln:e rlelih' Oll
por ordem ('Scrlt,J e f'"ld,lml'nt"d,l <1,' ill.lond.l',l., ju,Nldfld compclentc, !<llvo n"s Cil,O; ,h' lI;ln!'flll'S'>,)O militelr ou cnn'le PIOi)[I~'
rncnle n1lhtiJr. d~fllH(J.)~ crn lei,
.
,
LXII -- a p,i~3o de QU;II'lUl'T p"~,,oa e o Ioc,,1 l'fld" sc'
(~n.contl(" Sl..·rdo COn1tmKado~. iJnl t!l,Jl;lrncnlp (:) IUit. l-Oíflpt..lt.·ntt"

c à fdmll;" do pfl50 Ou a pessod I")r ele in,: ;i.,dd;
; LXIII -_. o preso sera inform'ldo de Sé""; d,rcilo~, c-ntre os
qUd:, " do: perrnilllC(CrcalaJo. ~eIlJo-lhc a,'~'C!Juradd a ibSI$lém:ia d;, f.lIlIlI'3 e de i1dvopaJo;

LXrl ,-- o preso tt'm drrl',to à irJl'ntiflcaçao dos respon-

sáveis por sua pris3CJ ou pOr.M~L1 intellOd.::toiio pO!ltlai;
LXV - a prisão ilcg31 será imediatanlc-nte r.:ldxada pela
autoridade judlClaria;
l.XV] ,- 1I100lJ(:rn scrj I('''<ldo iJ I.'r:s:,o OLl rvela rn~ntiejo.
quando a lei a::1fnlt,r ~ Ilberd..1dé prO'.. i~ofld. COII1 ou 5Cfl1 Ililnçd:
D:VII .:__ não kJVerá prisão (i"ill'~lI dlvic<~. s'~'l,oo a do fC'C"
pon:;<i,,~'1 1""10 Illéld'fTlplemellt0 voJ"nti'T1o (' Inr'scusj\'d dé obrigação alimentic:ia e a do depu"[,1rI0 inllcl;
LXViii -- conccder-sC'·;i Iwhf'iJ5-('orJ'us !,cmr:re que ai-

~tl,)én'l sofrer ou se aChi1f (vlleC(~àt1orle ~ofíer VJü!en::-ld :)u :ofçâ·:;·
em sua libc.daJe delo~ornoçd0, por I!egillid~de ou abuso de

poder;

LXIX -

concedeH.e-iÍ mandddo dI' ~e~lLlr3"ça para prote-

ger direito liquido c· certo. n;10 an1çJ.lJrado p~r !J<J/-:-r..'à~"'·COtPL.s
ou habea5 datd. 'lUciildo o re':-opon':>2J\d pt'l.: I~-;:Clà:jd.jdt:' ou abLl::.,:)
de poder for autori.:J<1d(· poib:" '! O'J dSé·n!'2 Qe pCSSOil lundKà
p

no exercicio de atribuições do Poj,,, Publr.::o;
LXX - o mandado de sedurança coll:!ivo pode ser imFctrado por:
a) p3rtido p.:>htico com representaçâo no Congresso N;;:·
cionaI;
b) organizaçã-:>'sindi:('Ii. píltidilde de cLJSSP ou assodil,ão
Icgalrnen!~ COllsl'tUldd c em lu,xiollanwnto ha P":o mé;)(lS um
ano, em defesél dos interesses de st::us InembrtJs ou assocll:dtJs;

LXXI - conc,~d"I-~e·á mann,1::fo de injunçdo semprr qu'?
a falta de narma re"t .lamclltadoru torne invidvel (l p'l.:rclCio .dc·s
djreito~ e '.berdades constitu~l('rwl::' t'" {~,JS pfcrrogatl'r'às U1t:fcntes
à I,laciona!ldélde, a SObelilTlld e a cldadélnlil;
l..Y.x1l _. conceder·se·a hab::iJs-d.:Jto:

a) paril assegurar o cO:lhedmc'Ito d~' inrorm~ções relativas ã J.'<':ssaa do Irnpctranv'. constantes de re"lstros ou bancos
de dados de- entidades gov:>marnent..lis ou de carat..:-r put>lJco:
b) para a retificação de dados. quando n;,o se plefira lazélo por processo slg,1050, judICial ou adrr.inbtrativo;
LXXii! - qualquc'r cilbdão é piJf1.e Ir;gil!rna pilrã propor
ação pc.pular que, vise a anular ato k~lVO ao património publico

ou de enlidade de que o estado participe, ã moralidade administrativa, ao meio ambiellle e ao património Ilislorico e cultural.
ficando o autor. salvo comprovada má-fé, isento de custas judl'
ciais e do ónus da sucum!J0ncia;
LXXIV - o Estado prestará assistência jwidica integral e
gratuit<l aos que compro'o'dlem insuficiência de recursos;
I..X.XV - o Est.ado indenizará o condénado por erro judicilirio, assim como o que ficar preso alem do tempo fixado
na sentença;
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LXXVI - , sâo gratuitos p"ilra os reconhecid.lmente pobres

Mfu~~~

"

a) o registro civil de nascimmio;
b)

a certidão de óbito;

,LXXVII - são gratuitas as ações de hdhcas-corpus e ha.
beas-data, e, na forma da lei, os atos necessários ao exercicio

dd cidadania.
,§

'

I- As norm,as definid.:>ras dos direitos e garantias funda-

rh~n!ais

têm 'aplicaçcio imediata..

_ § 2° C;s direitos.e g<1Tantias expressos nesta Constituição
nao excluem outros decorrentes do regime e dos princípios
por ela adotados. ou dos tratados internacionais em que a Republica Federativa do Brasil seja parte.

.

.. ..

~

'

' •• -

-

~--

litulo V

DA PEFESA DO ESTADO E
DAS INSTlTUlÇÓ8:i DEfO\OCRÁTlc/·.S
Capítulo I
DO ESTAno DF. DEFESA
E DO ESTADO 1J[ SOlO

Seção /I
Do Estado de Silio
Art. 137. O Presidente da R('pública pode. ouvidos o ConseJllo da Republica e o Con~dhü de Dde~<l Naciondl. :.OirClt.U
/lO Con[lr('~.~.o t'i<lC100dl autollLilr;il" pard decretar o ('~1~<10 de
sitio nos C.:J!>(lS de:
. I - comoçi:o grave de rq)elclls~.ão nac.ional ou ocorrenera dI' f"tlJ~ qu~ cc.ornprovern a inc:f.c"ci,J de medida lCJmadd
durante o I.:~t;,do de ddesa; ,

li - declara,t.o de eslildo ele guerra
são arm;<da eslI"nSjl'lra,

Oll

resf.!ostu a agres·
.

Pàf,igra{o único, O Presidl'nte da República. ao solicildr
llutorililçi:O ['.:Ira deCTl't"r o estad0 d~ SitiO O.J sua prorronilç':'o,
relêltalá os motivc.s ddeflTlinanlL, do p<:'dl(10, devl.:ndo o Con";,
gres,;Q NJ( ional decidir por Illu ioria a:,soluta.

Art. 138. O decreto do tstado de SitiO indicará sua duração,
as nom'lllS nCC(OSSarídS a su~ cxc(l;r;áo e dS garantlds constlti.ldanais que fic<lrilO !>u"p"nsas, e. OE'pOIS de publicddo, o Presi·
dente da República dcsignara o executor dm_ medidas especificas e as z.reãs abrangidas,
§ lo O estado de sitio. no (.)50 do art. 137, I. não poderá
ser decretddo por mais de trinlã dldS, nem prorrogado. de cada
vez, por prilzo superiol; no do i;lCi~" li, poderá ser decretado
por todo o tempo que perdurar ó guerra ou a agressão armada
eslrãngeil a.

§ 2- Solicitada autoruação para decretar o estado de sitio
durante (> recesso parli1Incntdr. o Pll:sidente do Senado F('d:~ral,
de imediato, convocara extraordinarramenle o Congresso NaCIOnal para se reunir dentro dc: cincQ dias, a fim de apreciar o
ato.
§ 3" O Congresso l'{aci0nJI permanecerá em funcionamento até o término das medidas coercitivas.

TItulo VlIl

DA ORPEM SOCll\L
• • ~. f • • • • • • • • • • • • • • • • •

~

•

••

• ••••

Cllpítulu V

DA COlii(JI~ICl\çAO SOCw..

Art. 220. A maniles!i1çãod0 pens.J:'l1en!0. a criação, a cxprcssão (' a informaçilo. s"b qualquer lorrna. processo ou veiculo
não sofr erilo qualquel restriçdO, observado o dispas!':> nesta
Constituição.
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§ l' Nenhuma lei contetá dispositivo que possa constituir
embaraço à plena liberdade de infonnação jomali'ilica em qualquer veículo de comunicação social. obsclVado o d,isposlD no
1111- 5°, IV, V. X. XIU c >:N. '

Art. 224. Para os efeitos do disposto neste capitulo. o Congresso Nacional instituirão como órgão lluxiliar, o Conselho de
Comunicàção Social. na forma da lei. '

§ 2- t vedada toda e qualquer censura de natureza politica, Idéológica e artística.
,
§, 3' Compete à lei federal:

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

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

I -

regular as diversões e espetáculos públicos. cabendc
a naturel.a deles. as faixas etárias
não se recomendem, locais e horários em que sua apiesentaçio se mostre inadequada;
,

LI:lI'l." UI! - DZ)I f}!l: Dr::zv.ttItO DF. Im

lIO Poder Público infonnar sobre

li que

DI51'08 SOb!!..!! OS RPJJt5T1lOS I"úIlUt'rn
OlITRAS fROVIDE.1'lCIAS. (l;C •
............................ ".-

Il~ estabelecer os meios legais que garantam à pessqa
e II famOia í'l possibilidade de se defenderem de programas
ou programações de rádio e televisão que contrariem o disposto
llQ a~ 221, !;>em como da propaganda de produlDs, práticas
e seryJços que possam ser nocivos à saúde c ao meio ambiente,

.

11TULO JJJ _ DO REGIS1'RO cND. DI: PESSO,.s fUKtúIC",'
'

'

~

__

'.

~

11

:

.'

..

c;APlll.110 III - l>O RECISTRO OI'. IO~NAISo OFICINAS IMrREssoRAS:
!'''''!'RESAS DE RADIODIFUSÃO E AGENCIAS DE N01IOAS

§ 4- A·propaganda co:nercial de t;Jb3CO. bt;bidas alcoólicas. agrotóxicos,niedlcofflent0s e terapias e~I,1ftl ~ui('ita a restri·
ções I~gab, n0S tcrmo~ do IncIso" do pJr,ífjrafo anlenllr, e
CO:lteloÍ; !,empIC que ncce~"ario,adverténcid sobrf' os malefícios
decolrentes de seu u:.o. '
§ 50' Os meios de cO:lllmicação social nbo rocl!:m. direta
OU Indiretamente, ser objeto de monopólio QU oligopolioo
§ 6' A publicação de \'eicuJo impresso de comuolcaçãô
Independe de licença dt: a~\0ndadeo

Art. 122.- No recll1ro riva <lu

p.. ooa. Jvrl!\ic.... rlo molrcul.do<:
OI j<'mais ( <kmail pubhcaç6es pcri6dK'A.,;

I -

11 _ a' o(K-lna, impressoras de' 'lualquC'f naturaA
nat\l:'''is

OU

juridlca,;

per1~nccntd

• IltiSOAS
. • .

lU _ n cf11Prt'11S de r.drooifuIlo qur manlcnham ~r'YIÇ4"JI de I\,.del&l. repor·

..,ens. comC 1'l.:J.n01. Ól.:betes r C:ntR'Y1~tas;
"
IV ..- ai emrrt'S.u que tenham í'M objeto o aacnd.mcnto &" nnllcJ&l.
An. 12J - O ~dido de matricu!. conter' ,I informa.çOM.c S4rt ins.truhwcnm
OI documentos W'ljUinlts;
I - no <aIO de lom.ia ou oulr.. p'.:'lkaçllcs I"'rlódicu:
o

aI IlIul<- (\." lemol .... p<nódio:o... de d. ~dl\~•• C:rn~'i"raçlo I ~rk:lnu
tmprruNu. r .....la'e::tndo. qU4nlu A U:". U' .10 pr6pnu ou 6: fC'TC,-rU« •• indJ.
C'andn neUt caso. OI r:specltyQt p"n..optH".'.I(o,:.
•
bl 1100.0. id&oIc, ....";I~o(ll • P"'" d& ~""oon.hdacM do cIll'l:cO!' OU n:dI<COl'

Art. 2.21. A pr.odurão

f: a programação das emissoras de
rád;o e Iclc"isào atenJcráo aos seguintes principios:
I - preferência a fin<lhdades educativas, artísticas. culturllis e informativas;

o

e"'I.;

,

~ornc:o idaolc, l'I:.ldtnci. t p"",a d& n<elonoUdtolc

d

11 - promoção da cultura nacional e regional, e estimulo
à produção independente que olJjetJVe sua dlVulgaçao;
.
11I - regionalização da produção cultural, artlstica e jomaiistica, conforme percentuais estabelecidos em lei; .
IV - respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e
~a fammao
.

elo propntllrl.:

di I< ",,,!,mdodt de _ ... i\lrldic.. ."tmplu do r<tt«tno O.UNIO OU
C'Ofttr.'o ~a! r Ir<'Inx. idade. ,,"1(~nCl. f Pft)'y& da cadona.l:dAdc doi: din:1ora.
tcrcntC'S C s/lc.io1 da. r<noc Jur1"'hca pn..i'ne!'-ria.
11 - fK)I ('MOI de ofttlhU Imprnwru:
·a) ~ ...ciooo.lidade, Id.de t =~n....,. 40 ~",n" O elo p~tictúlo lO
pessoa ".tural;
la) sete da adminíslra(io. lu,.... IVI t nürncro onde fuadmaul as oficiou e
dl:ttomjrua:Jo ck~u:
.
d rum!'l.., do oonlrlto ou ntatuto socido 11: ptr1encentes a ~UtJ& juridica:
1II - no coso de tJl1prna de'..d",d,"'"",:
o
aI o&:siSlUÇlo da omi.sora. sede d.
ldmllÚ<lr.ç1o e local da. jll'lOloç.:.cs
docstúdir.o:
bl
id.de, resid.!ncia c j,..,.. da rw:iooo.lidadc do dinelot ou ~lo<'
chefe ~~nsl"tl pelo& 5ervr;os de nolttiu. f'eport.acl:nl. cçmcnt.inDl. dtobatC'S e
C'ntrc\U1U;
IV - no cuo de emprcs.u noti~s'
.) """"'o nocion.bdadco idade. rn,d!ocia do aennlc c do proprir.11rio. se

Art', 222. A propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens é privativa de brasileiros
natos ou naturalil.ados há mais de dez anos, aos quais caberá
a responsabilidade'por sua administração e orientaçdo intelec·
tual.
§ 1. É Vedada a participação de pessoa jurídica no capital
social de empresa jornalislicil ou de radiodifu,.ão. exceto a ,de
partido pohtit:O e de sociedades cujo capital pertença exclUSIVa
e nominalmente a brasileiros.•
~ 2' A participação referida no parágrafo ant~rior só s~
efetuará através de capital SEm dileito a voto e nao podera
exceder. a trinta por cento do capital social.
M. 223. Compete no Poder Executivo outorgar e renovar
concessão. permissão e autorização para o serviço de radiodifu;.ão sonora e de sons e irnagens. observado o principio da
complementaridade dos sistemas privado. publico e estatal.
§ l' O Congresso Nacbnal apreciará o ato no prazo do
11ft 64. §§ 2' e 4°. a contar do recebimento da mensagem.
§ 2' A não renovação da concessão ou permissão depeno
derá de aplOvação de. no minimo. dois quintos do Congresso
Nacional, em votação nominal.
§ 3° b ato de outorga ou renovação somente produzirá
efeitos legais apôs deliberação do Cqngresso Nacional, na forma
~s parágrafos anteriores:
, § 4' O canc~lamentl) da concessão ou permis.são. llotes o
de vencido o prazo, depende de decisão judicial.
§ 5° O prazo da concessão ou ~rmissã? será de dez
anos para as emissoras de rádio e de quinze para as de televisão,.

eo..

,u.

"'Il><'.

pet.soa ••I.lra.l.

b) ",de d•• dminiJtrllÇlo;

C'1'C'mrfar do contrato ou cnuuto iOdt.I. te' Pf'!\SM. jur1t1ic&.
A".hC'r~ÔC" Crol c;c.dq\,cr &·uu declu&l.;Õt's ou documentos dnrrlo
lU m.lriC'U .... f)O rruo de c.,ft> dJuo
. § 2.- - A u.d.~ df"cluaçlo • Jer I.Ycrbada dc:\'CI'1 cormpvndcr um n:qur.
nmralo.
Ano 174 - A f.U. de m.'~cull du deóluaçila. ui,id.. n~ .rt;8O' &til""",
ou di ..... CI~'ÇI.O d. aher 1.1;.10. seta punida. ,"um mult. que: ter' o 'r1.1,,'r de rMlO I dou.
saUrüs·mimm.os da ft:gilo.
, S 1.- ...:.. ':- senlença qur impust"r I mulll" fixar' prazo. nlo Inferior .. YiDte.
cfílS. pl~ maln""I.. QU .11C~ra.çlo ÚU ~b,r",ôelo.
,
~ 2.- - t.. multa. s.cti .tphc.. da p~l. lutond&de jud\cib\. em rqH'l:~ntaçlo
feÍ1a reb oficial. f: éobrada po~ prucesso e::'C'C\Ill'Io. rnedJ.antc a.ç.1o doi ór&lo tom.•

d

I

I· -

ser &Yf'roadas

pcl~nl('"

I lo- -

•

"

&1lerl.(lo 010 for eferiu,d& no prazo ",ferido 00
S to· deite artilCo. o JUIZ po&:rá irr.fJOr DO"•• multa. agu".ndo-l. cko 50"". (cinqCieDt&
por cento) loda 'Vez que seja uhnpl.S'.do de de? dias Q pnzo assmalado "\a "entow;a.
Art•• 11~ - Considera·K danrXluoo o jorn.d:'ou OUU'. flublk:ol\to pe-nódtCa.
nlomllneub.óoOM tC'mul'S do .. n. )]2 ou de cUJa matrkuZa. rolo (Ollstem os DOmeS e"
as qUJ.bheI.Çôcs. do.cbn:tot ou redator e do propricti.no.
..
An. '26 - O proa:sso de ""'tricu1a ..ri o _.mo do n:,isl1O prcocrilo ""
Se

&

m&lri('ula

(JU

a". 121.

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

~

~

~>

I'

"."

•

".'0 '"

_•..• ,

..

..
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LEI NO

7.716, de

OS

de

janeiro

Terça-feira 30 4897

d. 1989.

Define 011 crimes resultantes
ceito de raça ou d. cor.

de

precon-

o
P R E S I DE NT E
DA
R E P O B L I C'A
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Leil
Art. lo - Serão punidos, na forma desta Lei, os crimes resultantes de preconceitos de raça ou de cor.
Art. 20 -

(V P; T A D O) •

Art. 30 - Impedir ou opstar o acesso de alguém, de'vidamente habilitado, a qualquer cargo da Administração Direta ou Indireta, bem como das concessionÁrias de 'serviços públicos.
Pena': reclusão de dois a cinco anos.
Art. 40 - Negar ou obstar emprego em empresa

da.

priva-

Pena: reclusão de dois a cinco anos.

Art. 50 - Recusar ou impedir acesso a estabelecimento comercial, negando-se a servir, atender ou receber cliente ou comprador.
Pena: r~clu5ão de um a três anos.
~rí. 60 - Recusa~, negar ou impedir a
inscrição ou
ingresso de aluno-eín.estabelecimento de ensino público ou privado de
qualquer-grau.
Pena: reclusão d. três a'cinco anos.
Parágrafo único - Se o crime for praticado contra
menor de dezoito anos a pena é agravada de 1/3 (um' terço).

Art. 70 - Impedir o acesso ou recusar hospedagem
hotel, pensão, estalagem, ou qualguer*estabelecimento similar.
Pena: reclusao de três a cinco anos.
restaurantes,
blico.

bar~s,

em

Art. 80 - Impedir o acesso ou recusar atendimento em
cQnfeitariae, ou locais semelhantes abertos ao pú-

Pena: reclusão de um a três anos.
Art. ,90 - Impedir o acesso ou récusar atendimento em
estabelecimentos esportivos! casas de diversões, ou, clubes sociais abertos ao público.
Pena: reclusão de um a três.anos.
Art. 10 -,Impedir o acesso ou recusar atendimento em
salões de cabelereiros,barbearias, termas ou casas 'de massagem ou esta~
lecimentos com aS mesmas finalidades.
Pena: reclusão de um a três anos.

Art. 11 - Impedir o acesso às entradas
edifícios públicos ou residenciais. elevadores ou escada de
mesmos.
Pena: reclusão de um li três anOD.

sociais em
acesso aos

Art. 12 - Impedir o acesso ou uso de transportes públicos, como aviões, navips, barcas, barcos, ônibus, trens" metrô ou
qual~r outro meio de transporte concedido.
Pena: reclusão de um li três anos.
Art. 13 - Impedir ou obstar o acesso de
serviço em qualquer ramo das Forças Armadas.,
Pena: reclusão de dois a quatro anos.
forma, o

caGam~to

Art. 14 - Impedir ou obstar, por qualquer
ou convivência familiar e social.
Pena: recluaÃô de dois a quatro anos.

Art. 1S

alguém

ao

me~o

ou

{\i' P; T A D O}. '

Art. 16
Constitui efeito da condenação a perda do
cargo ,ou funçÃo pública, para o servidor"público, e • 8usp~n8ão do fun-'

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)
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pr~zo

\onamento do estabelecimentó particular por
.eses.
Art. 17

nÃo

Abril de 1991

superior

a

trê&

(V E T A O O).

Art. 18
o. efeito. de quem trat~ o. arte. 16 e 17
desta Lei não são automático., devendo ser motivadamente declarado. na
sentença.
(V ! T A O O).
Art. 19 Art. 20 - E.ta Lei entra em vigor na data d• •ua publicaçi.o.
Art. 21 - Revogam-ae a. di.poaiçõe. em contrÁrio.
Br•• Ilia,
em 05
de
l680 da Independência e 1010 dA RepÚblica.
JOSe SARNEY
Paulo Bro..ud

de

1 9891

Lei 7.71&. de 'S de jan.iro de 1969
Define os cri ••• resultant •• d. preconc.ito
d. r.,a ou d. cor.
(~UBLICRDA

NO DIARIO OFICIRL DE '6 DE JRNEIRO DE 1989-5ECKO I>
R E T I F 1 C A.' K O

No arUgo 1•• onde se. li:
salC'•• d. C.b,lIl.reiros •••. 1:.11-se: ••••• llSe. de c.beleireiros •••
.• ..-<:'

No Irt1go 18, onde~ •• li: •••
O. efeitos d. qúe. trat •• os arts. 16 e 17 de.ta Lei ••• l.l.- ••••• Os
.f.itos de que trat •• os .rts. 16 e 17 d.st~ Lei •••

•

U:J N,· S.UO- DH DE ITVI'.Unto Dl: 1""
kEGl'LA" LI BlRDADl"DI: MAfolIH.Sl A~"'O 00 I'EI/SAMEI/l0
f: DA INfORMACAO ,.,

u.plI IJLU 1- DA L1BfROAlOf OI ""ANUIS! "ÇAOOOPENSAMI N10
.
EOll:-"'OI:M-.<AO
An. , - - ~hvrc I.mlnlfrltac;lod<'pcnumrntoc: Ipnxura.o',lICTh"nenloc
• dilu
d< in!onnatl\<. ou IdO,... "'" q.alq"", ·nlflO.....m cl<l'<ndl:c<1I d<
ltn\Vr R''Iope l nck-n"I., .... da 11m nM. Irorn.l" li,) I~'I IW"lt" .tou'"" qut CI~lC'tC'r
f I.' .:.. NA<> "'" lol<uda. propa,and. cl< 'U<1r1. <'I: PI'OCO>IO' clt IUbn:n.Io
·da ordem poUuu r 1("iC'1.1 ou...ck prtronCfalQ' de rac;a ou dalI.('
f 2", - O dl'p..l~t" htnt artllt' nlo I(' "ph":'l • ~P"t'inJ&o. t dkof'n6n públi·
C'~t. ltur ~ar'" IUJrlhll 1 «""uu. na (Irma d. 'n.1'\-tm
WlrEncu do rllado de'
li -«11\111.1 "''''R'
,urna., ou ptrli.IM.",\ C'
ftOltt"xu., na" "''''ma, eulW':ftlt'l I()l R'tOflwUi
aM UK"utorn daqlH'la IMdlda

'lI.... 'luOln"',. ,I ("""rnn rll«l~ fUfl.'t·r

emrR"" de rad1Oditu....o f' .,bt"I"
qw

tt

deu'nninaram. ,,""'me ra.mbtm em rt't• .;icl

Arl 1" - I· I"r.'. J1uN...·....attt' '·Ih·ul.. ~,,, "'- tC'rflh\rt\.I\...•... n.l lk huU\~
dI.' ,...rnaio., C' "Uln" f'C'ráúdk"lo'\' ioIh •• \l" "',1"'-"'11"'1\ toln I n ou qu~nd.' Iknlrm
1'\nU'- ri m,.r••' t: ,"" t'+t,ft'\ ••..... 'unll:"
, I· - A uplouçln d<>. ~~. li< ,.doodilu"" ""ren,9r d< r:'''linão" 0tI
C'Oftc'ullo kde'u1. n. forml ~. Itl
~ ~ I · _ t- In,,· ,J t,phlf'.I(.1,1 Jt:' l"mpt,,""o••, ~u'" Ie'nhilm 1'k"·lthtth' ., ôlt'C'O,'U·
""''11''''1.: n,'c","I.I' dl.··ut... "lhe' "'IW"f.ld.., O,"" I~'rnll'" d~ art. 8.....
A" J.- - E' "c-dada • r"'pnc,,.de de- t'mrrh&l ",m..li,ti("u. v,am polílicas
~u Sltnpl"mentt nOIlI.·IO\" a nU.ln'Il"IfOS li • toCu~d.dcl por ,,~ ao J"Onador.

, .•• -

~

C'suln.,elfoi rKm pruo., Juridlcu. UC'ct:JAOOI os f'ar1ldot p<'IU·
poderlO ter W('h>S ou p~nlc:'pJ,r de lOC'~dldel propncunas ck
n,,'n' "·,,,:r,,'\.', "ti''''' "'I.., ~u .. ll{utr
6e 4:onlr.tk "l1rth' I1U
'.
A fnp.m,~\,.1idade t I or.enlaçlo Intc:lttlual e Mmmlu.uti". 4U

' ' '"OS 1I.l1.'1Onais.

ti""

,."'1",....... I.'~n .. li,'l""'.
indlrtto.

f l." -

etrlprcs., JOmalimcu C'abedo. t'ldUSI\'&..me'nle•• br.,sH:'rol n·~I~ •. lC11dO ",oro,amt1llC "edada qUAlquer modalidade dt ('Onlrato de USlSIC'lJcta leanc:a 0)1:1 rmprrul

.... '''II'... I1!.l\":~''·'U''nt't'lr.,t,\

'{\lt"

Ihc', ' ...·"h.: ,"h ~u.'J'o.tu(r rrC'rnh.' ~ rn2netr". 1C'1'

t ...

ranK"p,,('1o dln:tlo ,",d,rt~" ,lU lub·trpdC"II. Jf tntmnidtO c!e prc..,.tos Ou tmpre·.
'Ido•• Ai Idmlnlnu";"'\ r :11 ('lnenrlo;60 di (.r.rrt". I't"flI1.II'lic&.
~ .\.. - .. "' ... tC'(bdc 'lU: nrtt'rar cntp~~1 JI'mAh\H~'" r.o&.·r:i tcr forma CI\iI

a"'.,\111k"'í.. 1. '("\'l('II""d~\ .. ~ r""sltlf;!'Js;I "'on"Wu,,k'nab t: trr'l\ rtb.u"&, i \Ul pr(lpnc·
d.h'k. di'I'\"Jn.
• •
•
, l · - SI.o tm\'"",,, JumdIIIlC'l'. pu. os flnl rl& prnent: lei .• quer.. que
tdn"C'm )Ornais. rt"I~I&\ o',, I)u'ro\ penodlC."'f,Il Equ,pl.ram·u 1.1 f'_mpreu.1 pr.."l&Ib.
t......... p"... ftn\ dt 1't"I"'n\Jt'llul,u'c' ...1"11 f." p:n.1I as ~ut uplourem t('fV....·t1'lro dr
"d~1.r~"",.~ 't':~\}.~_r:..E--!J:::!\"~~~10_~_ nolklu,

QvaJqlXf rtuns quC' C'mprM1lr ~u nC\me- ou SoerYU" ~ instrumcruo
W1Obc;Jo do dIS"'"t1.I(t nus r·at1rrafns. .. nltrwrn ou que C'lllprtSl&r Seu f1c·mr rUI
\t:rd;uXlhl JlH"p(~IJrall' """"h' rC'\fl'C'(\'õ,,,(J ÜU or)('nI.. l1o, Inltloe<lU,I1 ('lu
.,.ln1l"h,r;l11\ " 11", cnlrrt"'''~\ IMn.lh"'II'.'n crn rUOld. C."I~~ , I'~l"~ fk 1 I ) Int't de
Mlrn"I.'t!' muI'" de' 10 ~ H-.l uJan..., mtnlm,,\ \"1lo:0t.1n11:\
(anu .. l c\~ r~II" .
• CJ.· - As mC'1mu T'-nti 1-CTAo tS'h.r«rb\ iquelt elll p~"cIlO de, ","UC'm r('.-c1'·
1fT , limuftç&o ou 'lU(" & houver dntTnunado ou pn.ln\(\~ldo
, ' .• - 8110 C'J.d:;i~u. li) dllpouo .,~\ ~l1r'fTd~ls. 1.· C' 1.- dUlt iniro u
pub(i('J~ C1:ntirl.:n. 1"~Ul"'U. ,r.:Jtt1fallo e &111\0(;11. f H
•
An. 4.- - (.bota u ..·II.!.I~u.mtnlr : hrul!tltN "110' " rt!pOflJ.&blhdade t a
orientl.tiomlt'kc1uaJ li ,ctn1IPtttr&nloa dCl' srn$o,'CI do... ll.... ti'"\JS. rer..rn.cC'nl. C'Omen~
debatC"l t tnlrt'YlStu. Ir.m.. til1udt,"- rela, cmpr~~\ dt" rôidu:.J:lu\.:\o
, 1.. - E veJ.&; h ernj'rt1u M rad",ld,'~st'l m:rU'r t"C"fitrttos de' a.'umrncil
\écnk. C'NtJ flTlprtl-U ou 0ttl:m."~ e1trull;'!'ln:'. ourr • reSf,C1h) de .dmIOlnra·
(lo. quer & onenu.;io. 'ellÓQ "i:0ro1ol.mc:nte: prolblJ.J q~ «t.n. pol quaiqvu
fonna ou mod ..hd...J: ... reluto ou txpcd:er.·,:. m .. nrtnh.rm ou hC:lilClCm S('l'"Vldort'1.
ou Iknicos qUt. de Jnrm; (.lft'tl ou lhdif'C'lt. lt.nhloOl u"t:'o·C'ncto C'U C'on.~ecln\C:nl0
l'ta .. idl adniinl\lrall'·. c: ... (. onenlaçlo dI. rmp~:. .. d: r~ó,~.órU$lo
f 2 co .- A ':d1~.tO d':l p.lJ.jt~r ..fo '"ler",,:," n~') Iok .. n.;~ » pUle' c"slruamenle
têcnk. ou attkti=a. da rfo;run,çl..." e d-~ "fIt,rd.l""fotnlo dA C'h'",preu.
An.5,- - As P:-C'I!'U,:ô:'s .a que se :Htrt:'(11 o § Z" do .trl. J.G ~ (' § 1.0
do ..n.... ·111o SC .•phcam toOs eco, de conltl:to ~ &\USitnCla lécllic•. com m;pn:u
ou orcaníuçlo n:rrl.nfl'l'lí" nkJ supeoor & te" mcSd r Udul!YlmtnlC I't"«cntr: ..
fase de inRai~1o C Ihioo de (II&CKhl&.mento dt: t~l:lp"mer.to. miqulDas e I.pa.reL~ •.
mento técnico.
An. L. - - De:~nC': tk prêvia. Ipro,,",,<,lo do Conlel qualquC'r l;C'lntr;ato qur'
uma empresa de rt.d...-.dlfu~!.o pretend. fu.er ronJ ~mprt"u."u O:"B1nuaçlo estra·ngei.
l i . q",c POlU. de qUl.kiuer brmt. fenr o e-:.i~intc das di~,,,,,u~, dos. a.furos 3.° e
-4.-. I(ndo •• rnbem plut.rdat. qu!iulU('r U'r?Ge.hd~n.:). ro:HralUIIS GU~ de rr.&nC'ua
cflr'rtaC'U indlrcl~ .a"'C'I<!Ul't'1n U C't!lpru.as ~·t Or~.lnl/.I ... ÕU (Strlnrelt.a~ p.<:.rhc:lpa,,·ao
110' JUrt'Ol brutos. ou Hquldcs du tmprcns 'pm»J;~a~l' OlJ ~: u.do<hius.lo.
An. 7.° - No clC'rt'ÍC'io c!.& !i1)(nJ&ó( de lT'ara:~!oUto;l\\ tio pens.a::tento e de
inf?~~~·1o. nlo E permi~do o "n~..lm.lo. S!-d. f tO c:al\nto. LlSClUr.. do c r:-spe1t:;,do
o SIGIlo- qu.a.nlo 11 '~OIes ou 0015:("m dr mrC'rI'laçOcJ rc:C"Cbici.u ou ~'"OUlldu por

• !t.. -

ruI.

\.lo" \.. .·uh:rr ,\

"It

,uias.

jomahstu. radtortpÕntrn (IV

COnI'eDIa.r~IU.

.

.

1.· -. Todo jorud ou pr-~"ooico i obrit;~do a es l tmrar. no scv cd~tatho. o
nomt do dift"IOf 0" n:d.llur· ..· hde. qur: d,:,",: ('lU.: no ,0:0 t:l)s \CtUI dirrltos civis e:
pot"ltia>s. ttem COC\:J mdlc,J i ~de da .dmtnlStratLo ~ do.": e1(ah.:kctmento rrÁfíco
onde ê imprnso. sob pena de multi diana de. no ntállmo. um S&1Uio·mlnuno da
rt'J:ilo. ftOS trmu.'" do &~. lO,
I 2..• - FlCui s.J:eito 1 tprttnlL..l pela &ulond&doe pofidü todo imprc:sso Que.
por qullquC1" meiO. circult.r ou lor el.lbldo'ht pubhC'O So..1T1 ntlmparo nome do autor
e- cdit~r. toem C'OI'I1O • ind:caç'o da Orl::tn& on<k foi imprt1!"o. udc di mesmA e d'lla

I

cI& im""u&o.

I

'.,

.

3.· - Os. procumll de ftolic:iArio. ft"POnlRe1"ll. comentAribl. tS.ebl.tes e
nas c.miuoru de rAd~dl'Ulio. ricu:r'., cnun(lJ.1. no principio r 10 final
de cada um. o nor.1e da ..,!!Spe,:!~vo.d!.n:_to.~ o~ ~utor.
cntreYi~&I.
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• 4.- diJ"ttor OQ principal re~ponsl....eI do jomcl. rt'W'lStI. ridto e telev,Uo
mantcri em livro prüpno. ~ue lbni' e rubnca.:' em ledu u. kll~IIS. pua eXibir em
juiw. ft'J.ndo JrlfI .i,~ for "l1im.do. o I"'rentto ôos ln~udõnlml». JCCU1ÓOS da
---:""Iur. dos seUl uh.hZ1l.nle1. C'UJ01 trablnKlJ SoeJ::om ..h th\lllt'ó1dd\.

CAPITULO" - DO RlGISnW
Art. &.- -

ctn Fenou

CIIJ,o Itljeitos.

J~tldK'u.
C1 ;=>m:.h e

& rt'~uro

no tutóno con-,peltnlC do Reeistro Civil
1 1 ·

I &m.is p\lbhcLt.~1 (J'eribdic'u:
.- .
11 - at ofiCIOU imVrtfK\rl..1 de qlJJ.r.qucr nltÚrt'.l..I:?'r p1:r1cncenld .. peUOf.S
ft&lun.il ou jurídicas:
__ ..-111 - .." c:mjm."=-" dt' rOldi\w;ftlll\ln Gut.nunrcnham ~nl\m, de rWIH.'lioIS. rC'p'-lr'
lI,enl. romchlinos. c!C'btIC' t (n;r("'I~tu.
IV - n emprt'uJ qu!' t"'nh~ul por ul1}t'to o l.ernc1l.mtnto de noticiu .
. An. 9.0 - O pcdilb d! n:e.a.lro C'Otl'CfI• .li L"lfunn'oXl c s~r1l1ultuioo com
OI documtnto'S ~tumlt~:
.
I - no cuo tk y>rnw, ou outra l rubhcl.4,"-'C"l periódicas:
fl
ai tfluJ.o ~ jornr.l Oll p:flédl::O. St~ d .. ".1l.ç1.o. ~dmlnanrlç1..o e oficinu
im{,nuons.- tU'IL:'t(tudo. qU'Jlto, U(aS. l.C ,to propru... ou de lerecuo". c Indleln·
do.. nCf't ("ISO. Of (ú....~"rOJ {'Ifr:1pm;tirlos.
b) r.ome. idac!r. rnidfM'I& t proVI. de nU'ion.HduSe do dimor ou n·d"h l ' .
ch~~:
.
('I nome .• dador. 'ulltrnl'IA t prnu de nal'lonahduk d..., r'rollr~t&no:
d) se prnpflrd.dc de rUs....' JUrldll:.a. uCn\plar Ó(1i rClof"l(I.'II't"(\ c\l.lutu Ou
".'nlF.. h' ",,'Iofl t n"H1t, hl... k. n.·".I\~n~1.l ( rn"J .k IlJ~h'I~.. hd,,(k ,1,1, (111\'11'1\'\
rtrrenlc\ r 'SCl'.k."" dOJ p-:'\sC'J loJCI.1I~·J f,m~lf.c1.na.
li - no ("'X1 dt- "(lcmn Impl"U\f.,ra...
a) 'lonl(. n.non ... hdu!.t, .d,dc c rcudim'lI do eerctlle ( do pn.,pue(trlO. \00(
l'i,dL·ral
\.tm da admlOislr ~(''\tl. h.:,ar. na e numrro onde funclOnam ., OflC'HI&.So
dcrmP\ll'\;h.;Ju dnu.'.
,,)

4:''''Il!llt.U di' \·.,nlr.J'"

UI -

,'u \".. I.Jlnll' ''''''I~I, ""

pt:rtl:n"'(nll:"

no cuo & Cffiprt·\Jo:' de ndludlfu~lo'
dc'Uenac;Jo da cmls\Orl, Stdc d. sua ,admlni-:.tralilo

"1

C"

;J

r<""''''

Itlc,1 dAi

t

lurul.,~.

tnsl.I",~"'l\c~

do t$lú:ho.
bl ftoml'. Idade'. rt1.ldtnct& r pron dr nacion.hdaêe do direlor ou redator.
,ildl' rupon\.Í"el ptlo\ ~C'\·,\o, de ht>lIl:la1lo. rtport'jens. (''Clmt:hárws, debiUC!o f
tntrr,istu;
,
o
IV - ao cuo de cmpn:~u noUC\o~s:
.

.J norne. n ..ctonÃ,hdadc. Idade ( r~"dên('ul do l"frtoh'
'pcnoa nal\lul,

t ôo .,roprttlino,

't'

.
seda: d. aÕmultst'...t;10.
c) C'lemplu do cr.otritlO 0\.0 nTa Llto ~.(.lal. SoC' p'U\l\.l iuridic""
r-n;~u!.J UI:"''' - Ju AlltUI,Oe:S~", qualquer deuu d .. du .. ·~(,,-=J, ()u doc'umel\.
to, dtHr$'" stf "crf:o.adu no rCil~UO nu pr.tlL1 de t1 tCUIO) dU.1o,
Art, ltI ~ A 1.111,1 dto r\'tU"lru to
d"dl'lr.J\i'<' CSlt:hl.I"', nu oIrtl":t' dnll'llnr. uu
doi. ;a''''rhol\',jll d..l oIll"'I..t\.1I'. ""r.. runld ",""m muha ~u(' h'l. " 'oIi."- ck nH,'IU.J d,u..
U~lf1"S r.~inlr,i('.\ d.1 IC~·W.
fi I." -, A ~OIC"CA qoC' IInpUk'r. muJro1 hlUá pr.. w. nJ~) mt~nor' 10
para r~ClSlr,o cu 1:1tC'uçlo dA" dC"\lill&Ç\..l.n.
I
~ '>." - A mulf.l .....:r.. hrlln.l(OlC"l,lt' .I1)h,,·~da (k'J3 .:IUhl'Ut.Ic1C' ,udh;l~na, .:nbuda' por pflYrno. ute'utl,·t". medl&ntr- &,",0 do MtnlSleno P\lbh·.:o. dC'p01S q;ut'.
molr,,·.. du p",·I'IIUII. nj.1 f,.r nlntprHht n Õt:'P"~h,,
fi 3." - S<' o rq!I\lro ou Il:eu .. l0 nlc) for delí",do no rrillo rdC'ndf) nn !i

bl

''''''0

l.otdt' ..It.' .Hh~\I.

ti

lU:; f"'lt<kr .. IOlpt" no\", OIuh.:1 .. ~r.t':tnd('.1 de' ~~:)'" .. h mquf.'nl.J 1"\r

C1:nrol toda \el que s.:J~ ultr.p.asuJ,;", .jc deI dl&S o puro ilS!tllt~I"'I1.0 na sentt::n\21.
Art. 11 '- Con'miulIr,se·j c1 ... n,1eulnl1 o JMn.a.! ou culla pd"Il",~... ;(o Ç<'nodlClI
nlo regisludo nC'~ 1t'1'TnO' do ~". Q CI. ou de cu}o regl1.lro 010 ron\tem o nome e
qu.ahhc&çlio do duelor ou ITd&lor t do propncti.no.

DA

CAPiTULO 111- DOS ABL'~OS NÓ EXER("lcIO
unrRDADE DE
,
MA~lfESTAÇÁO [K) 1'l:~SAMLNTO E l~tOtlMAÇ AO

An. 12 - Aq"de-s que. IIr .. ,fs dr.s mC'ios de mfórm&ç!.:'I e- dhul;açl.o, rrah·
(Iirem lbuso\ no ucrckiv cLt JltO(It!1de de m~nlftsuç.w d,) ~l1um~nto c tnfonnôl'

('lo flcarlll tu)Cit("ls .. .s. pen.t.! de... u. UI t rcspant.1er.1o pekJ~ prcJu:zos l1ue cauu.rem,
•
Par~t::,~:ro 1.1'11.:"0 - ~~ meios de- lnfMnu~'L) e dl'\OIj;ll,'JO. p.u O~ efcllo~ dcslt'S
.n:l'cofo. ('I" jn:-nais c l)ulr~S pl..:loh..:z.ç~~ p~n...;dlc&S. os SCf'\IÇ'O!O de udto)dlfud,;) e os.
s.en'lç('lS flC'tll:io 00s.
6

ConstillXm comes n~ rxpior.çlo ou UliJiuc;lc dos meios de infotos F!'alOS nos ;l:nl~$ l.eSUlntc.s,
An, H - f ,uer ph'p::~.:n(iJ d: t:UlIfI.. dt. prOo..·~~"s pari \ub\enJ.o d~ oldeo!l\
politÍC'& c "'lC"i~f ou de prC"Ccn"-l:IUS de raç~ Ou classe:
ren ... · de J r ~ anilS dI! d.:lcrl<lo.
Art. t~ - Plol'oh..:ar 01~ di,u~f:l!'
a) \Ct:rc~(l dr Eu",dl'. nmki~ C'u ir.forrna.,lo rela.ti,",s A preplrll.,)o fo. d:fcs:..a
interna ou uttrna d.J: r.h.. dc~ Que o SIRUO scJa jUSIICIC.ld.) c')!õ\o nrressi.rll':'.
nltdflntc norm& ou rccomcnóJ:çLo pré'ü O.:lenninJ.ndo s~,:-r('..o. C'"lJnitd:ncia ou

An. 13 -

mLtio

t dl\ulJ:~C;1ü

1<"',......
h.

<

h{"jd~ nu infnnna\,"'(\~lgilo~ade inlerc''''t cf~ serUUfify'a naCiC'll'\;l1. de-\Je que

C'lisu.. tElJalmente. norma ou ftcorr.tndAçLo prévlll G.:urmm"nG.., Sf:crtdo, C\)nfl.:iin~

cia ou reSln,,_

~n.: de I (um) J 4 (Qu.:ro) .lfl..)1 de Ch."llTu.;âll.
An. lá - Pubhc.r (lU d1yull:&!" notícia], hlu.s ou btos ...crds.deiros trunca.dos
ou cklurpldos. qtJ~ pro'ro-:;u('rn'~
.
I - rl':rturlo~ .. lo GI arrkm públic~ cu ~t.rm.\ s.ocíJl:
11 .- des.cclfIh .. n<;a tlet SI\lemJo b.lncitl') ou abJJo de créduo de ins:tifuiçl.D
fin,nc:ir& ou di:' qualquer trnpreu.. P!S~:>.Z lis).(;. ou lurida.c
111 - pn'wifu ;,,' "Tidl'" d3 Um~t1. dn EstLt.1U. Go Distrito FedC'ul ou do
Munldpio:
•

IV -- sensi"d penlitba.çJo na rollçlo dA.! mt.rc..doriAs t óos tltulos mobiliá.rios no mercado hnt.nctirn.
Pena: de I tum) & 6 tsd~) meses de deten~lo, qu&ndo se tr"'tu do lutor do
f'S('Tito ou 11.l1nsmh,lJ.o inrominldJ. ~ nJuJu ~ 50 (cinco}.II: lO ftf-~l) uUrioJ-mL'lJmoJ

da

~çit.o.

1').1t.~~r;a'" únil.'" - Ntl\("õl'H~ dm inciso, I t' 11. \ot' o crime ll:ulpO\f':
'·cna: delenll.o. ~ I lu",l a J (lml roe5<•• ou multa <!Ao I (um) I. 10 (<l. .)
uliril,s-minlmos dI. rt~llo ..
An. 17 - Ofender 11 mCluJ pública ~ O~ bons CO'1Ume1;
I'<na. deltn,'lo ~ J (",.1 me." a I luml ano c multa c\.: I (uml • 20 (.inte\
s.J1írios·min:mos da ItRJIo.
••.. r~!'!rafn únll.·~' - Diw!p.ar. por qualqut'r mt'io e de forma J. ltineir seus
OhjC'I1'OS. anlioclÔ. L'1S'J ou fuulado ót &atena nlo lutonzad., t'oern ('om() dt )0[10
, p,roibldo. SJlho ~ua.nóo .• , d i "uIC""lo líver por otl~C'IO Inequí oco comptO'c'&f O~
tritu:a:- I I,,!la clt rerrenio f"lr p&:1e du lUlorid,des rcponSl en.

Pen ....

&ll:'n,I.\"

de ) (um)

J. ,)

Urb)

rne\el.

ou multa. de I (um)

I

S (cinco)

uUn"ls-minlm(lS da; fctlio.
An, 18 - Obltr ou p",C'Llnr obler. pau li ou pau ou.,,,",. f.....or. dinheIro ou
Duru '~MJ'crm pau nlo I.JU ou ,mpC'thr que se 1.1,.01 pubJ'CAo IrJnJmtu!o ou
~1!J.E1r~~~t _nolL:iu

·I'<n. ndu,t,; ti< I (uml

4 (qu.uo) ano••• rnuha ti<

I

>(0011) •

lO IIrin.a'

lSll.rK" mtmn.Cls d. rt,fw
~ , ,.-- t't a n(lh".C'~Ia C"ubht·"<J.o. trllnun1u.lo ou d"Inttullr,:1.ct te pro""ttu
. 11ft•• I,,,," '~I Intr--:'if'f q~( 10( . .u... rl... 't1\U ~"'e uprC".. ".cb pt'J C:(~'n~l" '~~V'tt
r"~f.mt,r "li "lltfól" f''Itr'l' "·"f'.IC"1. d:- l\rt~tJ/U f!"uhad,"_ '\1' dr-,.. hcme~I'liI da
honra t dJl ("('Indul. de' lflt,~m
•

P.:n. ITc1tn.!,· dt " C<;uatf\,) a 10 (deI) .00S. (.oU Inuh. 6r ~ (Cinco) a ~
tflnqf)(n'1I1l"UI).'l~ mlmrr,(ll 6 .. «'(;.1.<,
Si 2 ": ,- fuu 0\1 ohlrr r:U( ti' f.. . ~". tncdu:ntt pa-ea ow h:romJ,enu. pubhca.
Cio C'U rrLn"f'i1luolt. qlX unp:.nC" tm cnme rrt"VUf(l na lei·
I'tna rn'IUlII' & 1 (umJ " .. tqU.ltro) fon{'llo. t multa
2 (dvn) & )O hnnu.)

dr

'"lám',-rninlO'tot. da nac&o

pn~.

h)
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Incnar j I'riUla ~r G~u.IQUC'f mfraçlf' j" Itll PC'0.t1
rl& rre-vn1a OI! k-I p.n • mfra::-ICI provoca'., alt "mhimo dt I
1 h in) a 20 (",nle) ... U.n:"'-f1\l!1lmUl d. ITt1lu
. ti 1. - ~ • Inc,u"a.ro Cor lotfu.da. da pritlca do CI"1::lt. a" penu snAo alo
rnt1mu C'Of'lin-&du • ule_
~ j. f-11f:f .'J;JJo'I. de falo cri:ninoso ou de autor dt CTl"ne._
Ptn. dcteo,1t.; dC J (uh) A I (um) '00. DU multi de , (Uni) a 20 (vinte)
btíriCls·mlMmo, 6& rt,llQ
_
Arl 10 --. C ollunl,1, .l~u~m. Impu1u"et,,·IbC' I.. l'-Wmt"~r "'11. d1'hnld,\ ''-'nln
An. lQ -

r-e-na

hlm)

.U1fI (tr..,:CI

in"111do': dr'ençlo. ou. r.; uh a ('t

nime:'
_
I
...
I'<n.: <l<Irntlo <l< 6 (lei.1 a 3 ltrt.) """. « nlUlta de I l..rnl a 20 (.inlel
ut!tlos-mlrlimos dI ~t.I(t.·
..
li I.· - Na m~im. pt'nlll'lrorrc cr~m. saijendo 'alu, irnputaçi.o. reproduz
pubh:a:;lo ou 1nn5minlo- talunl~'"

&

, 'l." - Admilc'H i r'ft'" d: yeld&.1e. uho I.C do COrnf Imputado, C'mhor.
de .(&0 flÜbhCl. ('t ('oltildld0 fl)l a~W:1hI6c' r-or LCnlC'lltl 1I't\·~"rrl,d

i l.· - tJj,{l K admite I ftrt.,. ~a Y'C'tt:h.de ("onua o Pt't::\dentC' da J(cpúbllca.
"P"',"kuh clt, ~·,,·.Il"l I nh"..tl •• f'IC'".11·olC' d:' "inl"'. 0..", )kpulIet,,, C1\ Muu,
Ih... dl ~\taln'nll,'1 ut",npl t ,,'d,=r~', ('br(t\ dor l,,',uin ou dtO Gmunn,r\lr..mlt·Iff•. C)V
1

""OU, h:PhO't nl.mll·lo rllpl"n\3Ih~"

An, ~J - nll,):InJr .liur.~ 1m;tutAndC' I~u laf" ofc""'io , lua rrpul_,lc&
J>tnJ delcn,!" dt" .l tUe,) a lI' t&lthl) ror",.... r rnulta dr; 2 ldou) • 10 hkz)
uUriot·rninlmCI\ d. rC1l;l~
•

fi , • - A UC'C'l"l,} da ,"Cidade ,,-,mtnlf I.(' .dmnt; •
a) w (\ crimr i romclll'k, (f'l'ilu fUf'C"10narlO púhhC\), ~m r"1'o dI' funtôc, ou
' ...,h1r....."tf:1I1 ,·u ('nll(!.I~r quo: Clrr .. " Iun",'":,, (k luh"ldade puhh,'õ1.
h) ~"I (IrCOlldr<f" PC"fntlll- J rn1, I
~ } l i _ (('n'h~lIll'n",t' dr c'Il(. moll. 11' • rutoJI~·I\?1.n ('lU Ilóln\ml\\Jo, ~hu .....
mol,i.. ad. l~r IOI:'teHol' p\il'IIr:"~' d· hl:, dtlltu('lS() K o ofendido Ji tiver cumpndo
penl a qur 1rnha Ilt~'l ('clnden.1 ..l tm 'Ir1udC' dr1c'
An. 2' - lnJu04t &Jr\lcm. ",frnÓtnck, lhe: j dltn1dack ou dttoro'
Prn. delen,J(. ck , (um) rrn • I (um) I.hO, ou mulla & I h.m) .. lO (de,)
ulinos'MlinlmOl. d. rCi',lt'l
r.Jirrafo unlCx' ..:.. O JUU p.o(\~ NIl.r de .phur a p(n.,
a) qúando ('o ofrndldCl" & lorml r(pfC"... i'l,d prc'tO<"Ou Glrttamenle I injüna;
b) 00 c.so dt rC'tO:'l.lC' IfT'lc:dIlHL qu~ comata C!;~ outr. I~Jcn&
2.1 - As rCfl.l.\ ('tlnJlr,ad.l~ f H'" .uh 20 a 21 Õlumrrll.o!m·\C de' un, In,,'tl \.e
qu&14lJeT dca c:nme\ i ("('Imr;tUY1
1 - Cl'JOtU (l .... rrsll;Sentc dI' Rrí'~['lll.:a. PrtslÓtnte do bado, Prtsllit'nrt da
C'irru.ra doa Deputad.,\. ~bmtfr, do S..I:'rtm:> 1 nt-un&1 FedC'ral. Oldc d: E1Udu ou
Gc.·\'crno rsaa.nre1H'. (\lJ U'\.ll lo:'"p:-:.~nUntC'\ d1t'l(1m'uC'os;

"ti

fU':C'l('on.Ul~"\ rL,~'lh..·C' rn, (uh k Sl·.~ funcks:
rotura ê>orpLí' (lU aul('lfldt& Que tur('a 1l>1\C;1.c'l de: autoridade publica

1J - ronlra
111 -

An. 14 ~- s'w J'unh:IL no\ lumN Ól./S Ans 2G, 21. I cAlún:l. dlfamat~o e

injúlia ronlfl • mC1n\)T111 OOS m('''(1~
Art. 25 - ~r de rC!C'T~n:J&~•• !Uc,.:,~::o ou f!"&~e\ 11: infere ulúniit" (llfiSma.
,S.o ou injúria. quem k l}l!~H C'fcr.dJOo poder:' n('\tiflcar judIcIalmente (:o 're!.pon~~veJ. l"i1rii que. no priVe< de ~~ 'h~"r.. ~. as up!Jqur;.
a." - 5o<,nf'''C' proit' .. C' n.ll:fl,ilfll; n.ac, d.. t"tphl2,,~{" flU.• a-L'nlcn,' cC('ljUlI.
tUAs nlCl Uo) lz:rnt.:r6rlu rt'5pcork pd... ofen!1
0
~ 2. ~- A r<cldo do Ol'flfJ~l'nte, o JUlJ po& dcttnninu que u Itlflllcl(l'Je'
6adu k'jl.m pubhcJC1u ou IUI~J,mlt;du no;. u:rm~\ GOIo ,ns 2-1 c s~liuinle!o
' ..n. 20 - A rtlr-&t .... k-. c.. ... fcufl':''';.(1 ~r-online., e1preu .. C C'&011. felU l.nles
de irm:IOJd., (I pn-.."t'c1lou·'nltl )_Hh.loI! cl.. fUlr.:. .iI "l,,;j\. tlcl~~1 ,'IIIlttil (1 fcsp..'n,j,d 1~111"
trirrtf\ p:T\:lS101 n'JJ, 1ft" 2(1 & 2l
§ ),e _ A ttHal.çl: d.:, o!cns.>!. em Jui.l') rt'l"'Võ.h"o:'tndi' fí',r trnno lur ....dc&
M10 'U(OS.' fal~I~'ck da Unr-.lta,h•. (t('JI~IU. di pena.. cks.J1' qut pAgue" cU}l's
~l.f'rc>..'C""I'C' JullnH·' .... 'C' ....'Im (I cic"CJ' r ('I ofer.dldiJ_ cknlH' de Clnl'O di')" r l~'r 'Ll.1
COMA. a dnuljlçl.n d .. nutl.:ll d" fnra:a,1r.'
§ '2. - l-los cno} ~nt l'nti~ ( t\.:I ft I
I ~tr.r&"lo de," ser lelu (.lU
dhuli:ad,l'
.) no mes.moJOmat ou pcribd).:(\. no mesmc loel.). rom os nltSttlos. car~t:I(ru ('

s:

·0

,"uh ...

r,lc"rr.;a

C'pi,.r.. lc. uu

b) • na muma tst.,,;lt"" cml\\OU r no m~mo prorram... ou hnrl.rio

M

27 -

1\.\.:) ronsfltu.:m

do penumr:nto t de ,nlvrma,10

.~UJ,."'l fiO ~u(C'iClo d. ltbl:'rd.de df manílNfaçl0
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

I - a ClPl.°ll:'O ~\"""'r avd Õ, L'Ti'tic. litC'riri•• a.n1stic•• c.cntlfi,. ou &-s
pon;n. s&1"o QUAfllk. Inequ1"'OC" , l,Hcntw tc InJuna.r (:u dlft.ma.r.
11 - a rt;'rodu('lf' mlcg:.l (H.l u··'5ul'õ'ud. de~rte que nto constituI malêrll
n"'C"n~d~ (lU "~Iln... dI." (\'1.1''''11'" rJre,:crc\. ckt"\'ôc\ IIU .,11., rnu(cnJ\), (lC"lo..
Ôl,los romP'C'tC'nu~ óZ-'i Cuu It~1\la!I'&!'
.
IH - aollC'lcr ou rom('nlar. Tt\umllh 'Ou amplamC'ott. pro)clQS t ktoS do
Poder l.t.~i~l.tJ,,(\. hem ('(lmC\ d-:halC'\ (CTr-ICU .. k'l' rr.p<'Ho.

• rt'prodtu,;lo antcir~1. pr.rC'l~ ou .brt"\lad",

'" -

~DhJ MS dt-b.ltS. t'$.Cnh'. ou aral\ fl':":.n 1(

J\lI.1('1, (

&

por autond.ck, ,udK:'l.t.l1.
V - .. 6:,-.IJea,ip de ,ntl.·uta&'..". quotas (1U ,1('8"Çõe~ prodcljli., em juizo
peln pincl ou l(:UI procuudorn.

VI - • d,'u'!'.tt(" • dll,cuulo I • rrhk" de Ito, t 6eCI&6n do Pock,
i7kteua..o t MuS lttlllrl. dt,('o( qur nlo te 1ralr dr MII/n. ti< nalurn. rcw,... d. Ov

..

'l~ll~"

.
VII cS.cl<.

I

crklCl

l' lt'1l t e ~monlu,~lo dt 'UI lhcOn\C'nalnri. ou ino?"rlunl

• rritlc, inl~ir••1a J'e'fu InICfr\\.(' púhhl''-',
• Upot.l';1...... dt d~lulnn. ou Idéia
P.rl".afo único - p,J", ClhlS do. Inl:'"n..m R,I. V'J d.:ue
VIII IX -

'!lIJO . •

N'produ\'~ ou

JJClliciíno QUo(' cor.tcnh. anJi.nl. ['alunl& ou"dHanul;l(' dciuri de ronSlI1VIf .huloot, nt'
-tktrdclO dA hberd.:k de' ·m~crm&çjo. k forem f.el) ( fCI~al de modo qut 1';1('
tkrr,or.urenl ,nA fé
An . .)'8 - O cs.crllll r\ltlhc~ÓC" tm jt.lmJ.il. ou SXriÓdlC'Ot Iotm indicac"" de "eu
,utor C'Pn&idcrl·J.t' u:J1i',dl.l
I - ~kl rcd .. tof d. uçlo cn; que' i. publlc.do. f.t o ;,rnaJ ou JtCriÓó..-o
manlirn ~çõel dlUllltU ",.h a ruponul'tlhd.dc de «fiOS ( dctet'1mnlidos nó.torn.
tuj....." ['Ornel nc1.. 'Iiluram pcrm.nenltml"ntc.
~

n:d.ror·('hdc~ J(' put.hc&do n. pAne' tdilNia1.
pcl..l ttrt'nlt O~ r:1o proplI!làno ÓU I,.·rl.:m.~ imprcuoru. I(' p1Jbhcac"

ptkt dnrlnr ou

11 UI -

~ 7" _ (h !Imite''' mi,un\(\\ da rrSpo'i'A (\\.1 rellrl':~;,..il' n:-fenl'h,... h\' ~ 1."
padt'm xr ultrapl.u:u10i &1': o dobro dc.de quc: o ofendido Pt.lue ('l p%"Cl;\:' di p"ne
clc('cknlt. à\ u.n{u normaH cohr&d:&s pcl.. cmpreu qUt tlplora () meio dt mh,rm ..•
('1('1 ou dn ul(..çlu
to X .. - A 1",,"'lIt'a('lo nu 1ran,mlso.!l1 eb t"t:"-ptl'\\a ~ rCI1I1I,.·..,..lll. JUI'\I.mt'n1c
f';)!tl comen1l.no:. t1T\ cuh!r 6c: ré'plK'L. "'K'[\I1&"'J ofendido ~lr':l1o J no\'l rewo,Uo.
~n 31 - O pedIdo óc res.poSI' ou rellflct'"Ao dt.·\l 'I,.'r.h UdH1.,

110ft,,:••• CrbnK'1 (tU

tnbunau. bem fomo,

d"ul~.,lo &.' de'\J'''cOv\ C' J,("nlC'n~u (' de ludt,' quantu (or crdc:nado OU comunicaôo

' " rlM( intducoul

·5 I.· - Nu C'mll\Õe1 de radlodlfu ..J.o. Iot nlo hi indlc,.;10 do autor du
cr.pruk'tl fal.du ou
Ifl'ol:('m tn.nsml1ldu t t, ..i", ('om" \C'u autor
,) o tÓllor ou pr(>Ól.ltor (..:-. pro~r&ma. u: dt'1,·Ju.\do 'a tr.nu:unl0.
bl O dU'Tlor O'.J ndl.:'" reru.lndo &- acordo com o ar\. 9. f1 • íncn.o.tU. Je'lr.
h. ·no .,'&5.0 dt. pr0l'raml\ d~ n(lIÍ1.,~IJ!o repol1... etl\, ,,·C10l'·nt,)'K>". dC'h~IC" o., entre.

d,.,

\ir.1I,1~

c) o dire10r ou rropnetirio da Ul.F;IC' tnuuor., ~m reJ&ç'lo l\OS demais
pro.r.. mcs.
6 2.- - A Mfi...'i.lluMnlieida por "l~nci. notu:iou presume'l( en.. iada pdo
If'Kntt da l.,gtnCiJ dt' onde ,: Of.&,"C'. Ou pd" d,rclot d.. C'mprT\o1
..

CAPITULO IV - DO DIREITO DE RESPOSTA

An. 29 - 10<1& peUOI hlllur.,) ou juridJCIl, Órflo o:.: entidade rübhe.t. Q1.!e ror
Iot"udo ou ofendido em f'u"1rr."~'!1 fCIU C'tT' ~'m&1 ou ~r"_"Idlro.1I-u em IfI.smn"l,r.
de l.dJndtl\lijo. ou. C'UJO rnf~l1o os mrK" dI:' IObrrr.açl,. (' dl yul".,lo "tio. utart m
'11(\ mverldu:'O (\U C'rT~)ne'o. Ir:m dlr('ll(\ a ~'Jl(tU' ('tu rt1tfu.•çlo. f.
" 1.- - A u'spNta ou rl:'llflctt'lo pc.de ter formul.d.
a) pelA rróroa re"lO& ou 5(&.. rc-prtKnUnlt legal.
bJ pt'lo,;"nJu~·C' '''(TndC'n~e. dC'\U't\drnlt' C' armll.l. 1(' ('I'linyidt~ nti IUknlt
tfllr.a11. 10('. dl\lIl11J(~ut.·,,'onlutlt'\\C') mona (lU SI,: a PN\Cl" '\IUrl.. blet.'("u t:kf"\'I\ Ó,l
olcn!I l"eceblda n,u a'lte, dt d~cvrlldo o pruo de, declidtnc1.t, do dU'elto áe

ttspoua

t 2. - A mposu. ou retill .... çl/). dc'C I-('r f(lrmuh.d. po· ("smtC'. deorro df\
prlll'.de f,() he\1.tl"'ul dlU da dJt. ÓI lwbhca,ftn ou \lt.nlmnÜ". s.ob pt'na de
!Sec&denru do dlrrll[\
.§. 3·
1: t1U1i:"': 5(' :.inda o dirc:Ilt.... (\( rC'\p('Os11 com" t'lC"1dcU' de 'Cl.o renal
ou 1:'1\11 ronUa o rlrr.• l perK"dl':o. ('mru.<'ra ou a,incl' de notiou. com fund.mcnto
0

00-

na publKa;-b (111 Uans.mtuA(I ln"nmlOf..1.
I An . .lO - O dIreito tk r~~r"''''~1I C('-os.u.U·
I - n .. rubh~',a,SCI d ... rnpMU ou rçohc,),." dCl t'(todlde•. n;"l mC\lno }"rn.al
(\u pc-rlC·l(h:ns.. n\l tnr-\mCl Jupn. tm car.c'crl~ lIJlofTihcc-s Idfnll('(l<; .0 "ClI1" que
thf dC't. caun. f C"rT. ('di,!" C' dll r.orm.a.I\._
.
11 - na tnnsn.,ulu da rnp.--n. DC ft'uhcaçlo C\oCn1a do ofmd.di.;· tll m~m'
:~~~~:_(' ~,~ m':Hllf) proefcmt. C' horlno tm qUI: fOI dl'lIlf.a.::S •• tr.n.mnsl:o que lh(

. til _. • U&ns:lünL.... d. rt"p..lS1' (lU dr. r.erill"açLo do ofendido. reli Il:~nci. de
notld~ a 1000' O) nlel(ls, dt mfc..nna.;lo c dl"\ll•• ç~" a qllr fel' tU.n~rlllt'(h • noe":-I.

que ihr ÓCu cauu
f. J.0 - A rtl~os:, ou pedido d: rttlflle:!(\ d('~.

a ~ • rh' "no, lk ,('rlooll ('lU P~f1()dl~". ter d,mr-mJ,tl ItU... , j d.:.· t1o...· nl(l IOcnmlnado.
• .&ranI1l10 o mtnlll".J de 1((1 (CC'm I Ianhu.
• h) no CI.\(' de 1f4."I"minlC' pai r.d~lful.w. ocup.tt trmf'o'" t,U.Ll &0 (oa lran ...
~~;~~el~~~mlnl~a. poctcnd,J durar r,o fnintm(l um mlnLllo. "Ind,,- quI" aque" lC'oh.
c) nit cno de aséncil 11(' n~!iC1u. ler dlm"'ma01~U,1·i di fiNÍC'I' Inc"omltl sda
§ 2 to - Ch h:tllln rde;)d.·~ nC' F'o1ri,:rafo anttnrg p""C"&kC-CflC1 par. C"&d.
1"\"(1\1.. 1011 10 n·llft••1I.. 3f' \'m 'ot(l.:'lf;lld,' oS", p"clcnc1Cl vr oh·unn.:!.llitl"
~ .l t· - ,Nu l ,jI~' dr IfIIll;llt 11to'\(j1t'Co N: ;:,,""é-n~ 14 d, n.ltit'13\. OI h.\pt; ...la ,.....
~·llh., .. ~311~'r.1 puhlh'Jld..l ('U t;é!.n)mllld" ,t:' ,Jhll'.!n1cn'~·. '·.'r><'ntk'~' \"\1 .. 11' ,h- '("1"'1')1,)
"''''''.\ n""rulI a\,,,lt oc1ld~. ,'urll"rnK d('~'I\Jcl ÔI' P(.de r lu':h urul. \C".I t"'('~.. \'r. ..;uel h~lI'
(Cl dJ~nor ('lU O trdl[O'l" -('htr~ do ~·rnaJ. nrnl (T'Im ele lenra contrito de tr atoalha Dto: lt
nAC'. c tcrenlc cu rmpn(,:l!"lO di 1.E:\~ncl' ~e n;ltll:l~ rem l'Om ell. 1i'lJllmC'ntt
rn2n1tnh. rcl.cAo de C"mpl'TgC'
§ :'" - NI.~ IranU!lnl,,.;,:.'s por t.d,tldi'u.lo. k' o ruponsi ..d pela IUf\HHtU.....
n.:1'mlll'lada nl" i o d,relor ou propnel.l.~i-.,", éa empresa J.rCrrtllUKlO.l.rU rCTn rom
ena lem CtJnlral('. ck' rra:balho, tk' pubhClc1.ade ou doe prtldu\"1.J.o.: progra.m&. o C.u""lt)
d>l ''"'IX,\I31,.·ahe :I,' clft'n"nr ov ao oft'ndlchl. conrllfmc d. (I'...l, , de' fJtlIh; JUdltI3f1\O
~ ~.e - No, ('aSOI pre'luol 0:.:0 pari.erlfi:l~ .3 t\ t 4 o. a~ emprtsu ti", ac:Lo

:~~~~:t~ r::.:~I~:~~:~ custo de publu al,:"Io ou H.n~miss::.o dI. n:SPO'SotL, dJ~udc" Que
§ t.,L> - Amd. que. t'tspnnutHlIda&: dr. (Ifenu s-eJ' dt ItrU;U\lS, , nnpl"t'loI
f1\'rck I1 dln.·lltl de rt'cnlhujl"",. rt'lend" no ~ :'''1. le nio' Irilolmue ,a rhrl~l ... hr."
pruo, Iludol n('f r.n . .31.

Abril de 1991

dtnlro ~ 24 honL rele> hmal. rml\\oo" de rarlu.'dlfl.lslo ou .,tona ~

I bot&"I.\.

.

11 - n,l rrlRlCl:-o n:Jmrro Imprcn<l. no CUt"' de pcrh.'dllC' QU(' nlo \.C,.a (hírio
I fi _ Nou\l' de cml\""'" de UdIOCI'U,j('l \t o pn.'~r.anu tm qU( (OI fclt ••

~

'U!n):lll\\~lllnCr,n"nl1d
.. rtll'

c d!~rlo. & ~nll)\Ora fC"()C'I!In a C'J.IICCn(lI (J.C' pubhr.
~'(l r1Cl m:o'Unc P"'I:'.lml. \C "·llnUu Gn P<'dlCiu 1C'SíX'\t. de rtllflc.JÇ'U. t Cua •
'r",mlul", no pnm('ITe- rrr·tUhl1 'J.>I.lt ,. rec~"lmcnl(t &" J~11de.)
2 to - 5<. d~ ICNt1" t,'pm o In .~.). pU.l)tr&fr.'s .1 ( I t " - . .l (mprT:'loa ~ •
rUll\lnU\·tI J:t:lo na10 da rtr'J\II. pode I;'ondlctonar • f1t.:!Jitca",1:').ClU u&nuru'nto 1

S

,ft- ..:u,' ,I "ft.·nóltl., ~ ""4LJer(u tn. lU;'" ":"0',1011" 'oL &k"l;J rfll\,1 n.. t'f.III'"
rt"ftn60\ no incito I e nC" § 1 (l,
An .•11 - Se o JX'dloo ele rnpoua ou rTuflc&tlo 0'0 f<.'f 'lcndujo n!J', prUD'
rdrud.. s no ano .lI. (o ofendloo pvdr.ri Ic<iLma.r JUdlCI.l~menle & sua publicaçlo ou
U,aOU1H\d,Cl.
§ 1" - r.. ra I:U(' fim, arre\('nl.lri urn C'umpla.r ~ e\.enlo Incrimm.aoo. se for
O CISO. ou dncrnccá I lun"mlulo lilCfInUnad&. h<:rn romo CI luto da rr-sposu. ou
c\'II(u:.)\J". ,:m dUJ\ \1"'\ d.tIII"t:r.Jf..ld.l". rt'o.Iuerl:nc1t· 3"10111' t,nmltl..l' \lUt.· ,'r,kut' ;li"
fUJX"nsbtl rodo meio dI: i:l'orm.l~10 (dnuli~C'o a p~bhcaI,;1~ (\U lnmmlulo. nol.
pral0s. dv ano JJ
~ 2:(1 _ Tr.Jundo·~ dI" e'rl'msura d~ UdIOdl'u\1o. t' orcildu.1"l poder& outros·
,jC' ""I.tm;t judl......aJml'nlC' o Ct\f'tlflJ de bltr • teU fie".!" 00 d.u i rC:\fKma pe\$oaJ·
menlt. dentro doe 24 horu. cnnt;!!Sls d. 101lm.,;lo Jud,cul
§ 3.° - Rect'~'ndo C' JY."dldo de rrsp<'sU ou I"C'clho ... 1o. o jUII d'.nlro ~ 2-4
hor,l~. pu,ndui. cnn o fC'~pons,hd
t.mrreu Quctxplnr. raC'1tl de mformal,"IJ (
dl\'ul;:l.~lo para que. cm liU.t1 pu,'v. di. a du ruón por que nil' f) publ..:(\u ou
(lhl\"

pc:.

Irl.n~mU,u.

~ 4.· Nu 2-4 hor.t" o;t'PUlrlCl. ('I Juil prolcrir.i ... SUl.
si\'d atendido (lU nl0 i meinu"lo
•

df1.'jo;~o. rCiõhJ.

o

rc~ron

~ ~."

- A "~,dem ludh:I.s1 Je t''.Jbh\a..:J('IlIu Ir.. n\ml),J,fllN.I feil.l .."h 1\1:11;' dt"
multi. que p.."ldetá «:'f Jl1mt'nud~ pelo juIZ. ate (' doJbro' •
a) ck ÇrS 10 ()",,()(dn mil ~(":Hlros) por di, de IIU_).Q tia l'~·bl:l'açl.u nos ChOS
de iumal c JgrncliU de nOli.:1rs. e no de ('mlssora de r.. dtOdlfusJ.o K: o rra,t~m .. for

dioiri.:l:
b) cquiu1enle I CrS 10.(0') tdez mIl cruz.eirosl por dil de inler.ah) rn1re as
cdh.Õ<s ou IUllirl.wl.. no c,uo de Imprt'\so ou prOer~1 nlo dlano
!i tl. CI - l'r,.ll.Jnd,' \C de enU\\Mol dt r'hh,.dlfu .. .1('1." ..('nlen,.. ~ d\, )UII dc\uhd
&I" r'·"p\.'n\.hd pdnt;u.. 1u d.l lr.sn\l~lI\\.lo C fi,Jr.i ,1 prc"o desla
•
§ , .• - Da dt'cislo rrofcnd. ~J", Juiz c:ober; lpetaçw ~m deito su\pcml\o.

§ 8.° - A recusa ou dt'mou de rub:II:..... loou da\ll.,i,:'o de respou~. qUMnti(.'o
C'ouNr. CQnSlt(ul "nmc Jutónomoe sUJel1a Q rnpuns.i\'CJ ~ dubrCl dI. pena l,."CIOllOôld.J.
à mlr.(io.

§ q,o _ A 1('1op..l\U cuj, di"""t.,lo 1110 hou"cl obcdt'l.ll..1ooao di,pusto n~ ..t. lei
, l.'Onllde,ad.l inuurcole
Art. JJ - Rtfvrmld•• dco:.1U1 do JUIZ fm anuin\l" 'Ur1tnot. I tlTtprt\' Q'Jt'
,hrr cumprid., I Ndcm }Udh 1.\1 etc rub:lo,lo ou lUMmn~to da tC1ro\rl uu
rt'lihcIÇ.lcl l'tri 1101<.., Cl(('ul ..... '2,r" h'H' d\, autor da tC\;"I\1a ti ('u~'o d.c '1,;&
.p\lNIC~':..o ti: &C'Nd.:l cor.1. tj!·-::. dc r·fe,,'l.)\ rua 0\ SC-",S 't'f"I',OS 1(' \1I\lJ:gl\20
An. J~ - S~ti IIO:S;.&da a rt:hhc .. ~.uJ ou Irc:.nunmlo di. rrHoOSl,l Ou rthfi
t."lo.
I - qu.ndo n~o U"tl ~lolil:LJ com os r.IO$ rdt1ldt..'~ fi' pubht:r.çlo CId Iran.·
I Que prclcnde f('lp".l,.!i'f .
U - QU.lndt.1'COoll.. tt tJpf1:~""'.('s c'\it.nUl'.l.~. dlh.roir.lt.;nu ou inJL;f1\.n.... S s.,:'brc
ti J<lJr... I. p:ot.'Jtco. tPtlU('lU ou l~:n('t.l ri ... n"'tiCl.u em q'lc Ilflu ....e .. put-:lC.~l'J uu
trJ""'lul".l\, que lhe ~1:", nW,I'o\. "''''101 t'~,mo 'J,tl0rc 01 ~u'S rt:\pu,~~.i'I:I!o. !Ju tcr·

n.iul....

,,,,;r,,,;

c:;:\:.,ndo wersu vbct o1ol~ ou puh:i... çllC's oh..:II.. u. ele"l.,) a rtlíflclçlo
('anir de' LU'onJ.doe púbIJo:.a:
.
IV _. qU&hOO s.: reteru " lc!'\'t:lro"!. t.l1 \."'l\ndi,-""lks que cn:m ra.rL Ct1es i,sud
direito dt It1p..'SU:
V - qur.ndo ü...t r por (lhJ~tc (1 h;r.t iJterí.ria. tu:rrl. I,rt!J:ícl.. ctrnllfic.. ou
dup<,nh:a.. uho u cost. cnnt:\'u ~.I;;nll.. c'.Jamt..çL."1 Ou 1l1.1\·'n:..

hi -

Afl. J5. - A put.!l(1.'110 (oI' laii"~1In!0i41 da f't".s;:x.·..a CIO 1,.:di.~'O do: fCtlf",,::.,r.o
r,Lo pr,:ju~j( '-li.1oS l,r"lXl ~J ".. h '1.},.1.1 í..&1 a prot:h),,·(r I. tt";"Om.A.i"'lltdLdc: r.. · naJ .: t:t~ iJ ••
Aft .3(.' A ;c\l....
elo .... llU 10 OL! ofctld1dtJ ~~u :~n'I'('ra tr ... n~...·l't" 01.1 dl"ul·
em J-'~!L\ fn(:OOS um é.-.x }(.H"lI.). p-!:CloJ~:uS ('U \'t'Ít't.-J·,lS (l: r.Jodj(".Jtlu!.1,c qtt~
hó"'tuC'tr1 dl"U!t .. ,';,r, I. ,.ut-lh.I.;;it rrC'(l\LÓt..rl.. N:o!r-!t'OlC'lT"~I;\C., de mA.o:' ctrculro-..
ç!n (.u Cl.:HcSSi.v htl.a }'llp.~I:l:. a d':'!I~S' ::(':oll.:rl. ~>:)r cor'ot~ de- 6:-t:to f'tri-onst.~1
p.:1~ pubhcal;10 oni'ma1. tot.rt.\'d por ·.tl [.lt.cutl\'&.

"'J

"la

CAPiTULO V - DA RESP(lNSABILlDAIlE rL'lAL

Art. J' tll1i"-'Óul

1-

Slo

rt'sf<lnslvc:t p~lút rrimes cometido! l.uT··k d,:,. im p rtl1U C' d~

& fu!indlfltdo. SUC~'U •· • .men(~~

o lut,"'Ir dI" (Lerú" ..... trf!nOllSt!o inmminld.. (,Hl 23 c § 1.0). knet.o
~t iÓo)oCl c fnldentt: ht;\ hi" u.ho tfl.lanÚ),~ (ot rtp!('\. ,.•;lu {··ua s.trtl o ~"
rol'\.r'ntimento. CI.$.O C!1l 4UC '''';''''flCÍt'r,- C'orru~ J':U I.ute,r ~\'~;m ,. tIver rt'rf1:"'::~l ,.t~~

li -

<;UU1dr- o autor (,ll."r olUI(.T.I(

do Pl.b. OlJ

n~ (ivC1 ill"j",c:,1&Gc PU&

1'UP'J!:!'.er pdo nt.ilc:
l)

o Ltrt'(or n:,t redal,)f rt'f'~~rrrl.".:'J dI! ....,orch Q,"'Im o m.

9.-.

In.-:itt)

Ui. kul.

~. tio cuo (~ pr·t,)~'àrt"l... rlt r,(.. :'.. IO. '"tr"I.AIAl€CU~. ('ome'nl!ri.~. dctoLtu ou tlilre.

'IJii~.

tU.nsr.lÍ\too:o vor ttTIiç:tlrl';) Ci. reó,'<1!h.:s..'t.v;
lU - J.e o rtl~nJhei. fiO' lt.nllO; ~ i.OCll.:J antcnor. estiver UtU"Jtc di)

ou n',

U'k'tr ido')l'1tldL~ r~r.. r('sr.~n~.er ~:o

cnmc:

PtJa

Art. ~.J - A rlenunca eu Qur"':u u-rl ir..s·t\Jlda tom eUfilç-Iu do jonu..] ou
periMico c obedec«! &0 dup..'Ato co t:1. ~1 do C&h.tJ de rroc,..s::I<.,l Pt:r~J. c"cfH::nt1.o l

o rertnte ou o pcopncltno du ofldnu Imprtuorr.s na CAIO éa Jomúl ou

&)

s><ril>áiCOi: ou

ind;~lo dLs provo que: c

o dlrctor 0\1 propri-:tlno dl. '::1(&,10 ~mb,,')r" dt urvk?" (~ra.. diOO1lu~lo.
IV - Of. di1tnbllldoreJ o .. "C:'tGN.10ICI Ga pubhcl.l;lJ llln'l: (Xl cbn&JlInl. ou
dc. qud hfó conrtA.r 5 ifldiCLÇ.&Q ~~ ,utor. edlter. ou bfi~i:1,A onc, U-ret aiô:> '~11& •

b}

imprc.l1o.
I 1.- .;.. Se o «"unto.

I

l:!1"\II;;AOO~

trar.,minlo ou • r.otbA fOotrn

fttm

b)

t

nu J,r:nclIs nOI1Ç10)U.

§ 3.- -

A IhdlcaçAo &:lI.U1M, nos termos do § .. C'. nl.o prejud'ca I respohl&'
do redator de s.e~Io. dJrct"r ou n:dator·chdc. ou 60 cduor. prtrdulcr ou

dircwr

I 01.- - Sempre que o f't1:rond,,'cl t0u.r d.t imumd.dc ... pLt1~ o:tndilh
poder' promo't'tt " ._{l.o ",nu. o rnpons.'YCI SUCCUIYO. r.a ord;m ÔClI"~U.o1 d..~t.e

r .. is:

11 ...... o [f':'cnte ou propnc:-lÁ.rio da as-rncia. noticiou. qu~do O tutor enil'et'
. ausente 00 P,b" ou n"" tive, J(1i)nr1C~tde r.fI re~p:>nlkf fl'('lo cnme.
§ 1. D - O f,'C'r-cntc cu prornetír~ doi .f'fncla n()t~K)U poder! nomelJ' ('o Soutor
dllrcnsmisslo incrlninad~. junt.U':do. dn:b.raçio t.-:S!t'. t.SsumlOdo a r<:,pcólu.bth·
dl&q"da mC5ma. NcuC' cno, t, t.(.l.o pron:-~l.:lr;' corotn Q 5uh)r oome.·1v, ""';...0 se
t1tr.-t:r IU.Kntc dh Pdl ou f,lr ckcl;J aoo ln1dlmeo pu.. N:l;'J-'.'nõc:- peJo cr..."lle.
§ 2,- - Ar1k.·t(. Ji este &.!"'(!go (l ~apo'"t('l 00 § ~.() do art. 3'
Art. 39 - Ctbtr,Í f'-~ olencloo. cuo o dC:<Jt. m~d:rnte "pfescna("k do-: do·
curnent01' ou tt:stemunhn r.lC'rtcC'Gore.s de U, 'fver [,1\W.I dllt. r.a.!~a 6c u1..)r:~ldt.de.
quer morr.!. quer flOtncC'lta. 00i ~$ponsJ.vels pdoJI c-nmn pren.<.:toJ n~su. J.ei. na
or&01 t no) ('0.$(15 a 'lU" 5.C rdtrt'm os ln'lSOi e p •. uf,afos "01 ~n1i:01o I.nt~,,~·rd.
fi 1. 8 - E1t~ pro"'-. qllC pode s.er conól,.o..:id... pt,.r..:-at qu&.lquc:.r JUll. c.L.'lun.a.l.
ser! frita em procC"S? SUn'l.t..(tU1rno. com .. mtlrnaiÇl.o Ou, rc50pons.":~'eil: CUJ.I il!.anei'
dadt' se rUll"nder n~~H, rir". em um_ &uda.ênc1I., ou. 00 mUlmo. eln trél. sc!'t!!l 0'$
[atos ar,fi,dos. prond·)jÕ c t'OntC.lotaMt..
§ 2.- - O jUi7. d:cidlr' na 'lI . jl~t\C'Jl. tm que a pnJTa houver sido concluld.. e
de suJ. dechAo cabe ",mente rt'cuno v.-m ((CI:O i.USrCf'51\O.
§ 3. 8 - Dtcl..rado Imooneo o pnrr.Clro re"ponshC'!. p'Jdc o ofendido ncrctr t
a.;lo pcond (entra o que. lhe su ...y der r:es.lo& res;X'DS&blh(i~de. n" or~fTJ dos iro.::sos tm
anlgos anlcrwn;s. e'a!a-O

&

rnpello deste novo l"e!opons.4"d

n~o

se haja. J.lt·j;.ldo ou

~rovujl) faJt&

ck Idon~ldlde.
§ 4.· - Aquele qlU'. nos termos do parLgufo ...nteric.r. su«~r o J'es?Ur.úve'
ftead.luJeito a um u:rço dr.s p~n.u comin.tdu pUlO cnme. fieu". cntrr:tt.nro.
Vot'nlc, tk pcna K pro"'-r Que nAo concorreu para o crime com ncclil'ênci•• imperí:il.

ou

Art. 40 - Alte ,.,oll ~ prom<nid.:
I _ n05 crimt:t d.:' C\Ht t:-all.m (lfr, &n"

X)

J,.

22:

. .

~.$l'd.>;

relo Mini"!,io P ·,blkx>. medi.nle rtpre>c:lIt&.,to do o(en(JJoJ.

Art, ~ - O juiz p~ n:ceber (lU n,ldtu I eXcuna.& ou qu-tiu_. (;X~ I. ddcu
~~~:: u(c pime:s &- a.çlo pcnaJ rnvlda.. em KtuidA i prurno;.lo d.> M~istirio

G 1.·

A den~.cci&

-

00

Qucü:a S('T6

rC'}\Úl.I.d&

çu.todo Dlo h~Jver j"...UA CJ,USi

pl.!'a r. eç.to poeQ.6.I, bem corno CCK tuos previstos 00 1.11. -43 do Códi;;o &: Pr~SJ{)
I'e.w.
"2. 10 - Contn lo dcC'islo de rejeif.u a dO:lJúnd.. ou quei:u., cabe t1:t..'UNO de
ap<:~lo e, coutra. que rece~·l&. rKUI'50Cm KntJd9 atnlOJem JUsp.::nsJ.o do curso

prOC'C1~.
•
Art. .(5 - Recebida a denúncb.• o j'JLz dc::S:.iIU.ri da.ta pua a. c.pmenu.çlo do
nu em ju1zo e ml.rca.ri. des&: 10:'0. dl& e hora pua .. auwcnt'l-A de uutn~lo e
jul,.... mento. obu:rva..dor; (.$ JeC'.ÜI\~~ pieCC':t'l5:

do

J - ~ o Itu nfio computl:er puro. a qi.l.LllficJJ;J.o, o juiz con~i.1erl·b-t rt'Vel e
lhe oomeui dtfen..~ et..lllho. Se o rtu ('(I!~p.. r1;cer e Dl0 tiver &d't'Ol;.do romtituido

DOS Juk';. o jlJ~ pv1eri nome.: lhe ódcr.sor. Em um e outro Ca.J.O. bULa:'! I
prue:-;.. ('O I.d\'O'f,.. do ou ddens.:.>! do riu, nos J.t.:tCtS dA instTuo,;Lo:
11 - n2 &udJl!r.ciA Krlo !'Iu'tidlls a.s: tesTerncnhu de &C'Uu.;':'o c. em IoelrJid., U
de dt:'eu. mt.rclndo-te DOVas .udJ~ndit.S ~ [)OCe$t.1rio em pnw D!J:I'U inferior l. oito

diAS;
UI - poder! o réu requert'f ao jufz que v.je. interl"Oie.&::!. ckvcndo. he:Ue cuo.
s.er clt' oavido Lntt1 de inqui"ri':\,u u tes ~etli.unh.::s;
IV - enccrr.. ct.. J ins~ru\'('I. ,,\I la e nu tcrio. suceui"amiO;nte. o pruo & ~s
diu pa.r& eferecercm 1J.e~ ..\1k. cs.cntu.
Puierafo único - Se o r~u r,to ti~t:r apre1.tntAdo &:fcu._rrttil. "IXUr de
citado. o juiz o considcra.ri I"C:vel C' lr.e dui delr::u-or d.&o·"o. a quem te: abrir! o pruo
& dnca dias para CO!ltnl..l.r A c1enünt.:i" ou qUr-1U..
.
·Art. ~6 - Demomlr&d.... .& wccs.5\d",& de (t'fhd6cs de rC"p .. nl;ô:'s públic:u ou
.a.utirquicu, t. .t de qUli.1Sc:uer uuces. o jUU rcqulsitt.r! &queL'-! e ~(~nr.m..,.i este.
mediantt' fiu.çlo de pru.oi t'ua (l C..Im'Hlrncnto <Us rt1pecn\'u dlll"tl!lou.
§ 1.° - Se dentro do prU6 nAu for ll.lcz:dirt.. 'Km DlotivoJCSIO.1 req'Ji;ô(lodo
juiz. impor' este.c. multa &: Cr$ 10.00).00 {dez mil cnu.urod 1 Cr$ 100.0..:.0.00 (cem
mil CruUiT.:t~) r." f,lnci::IO~f"io rclrOr.t!~e1 t: "uspcnd.~ri ~ m~rt"h. do p:oC'e!!1'J clt ~õJt
em novo pram seja fomOClda & nT1Jd:.o ou se detm: I dl1Jeêncu.. AM r:SPO:-•.$ .ivtll
pcb. nlo rcdj"~;lo c'..cs!a úhl:na. 1oeõ' '-plk#c!A & multa de Cr$ JO.<Xú.OO (d~l ml1
cruzeiros) & Cr$ ]CXJ.coa.OO (cem mil cnucm.:n). A c.phclçlo du multu Acuna
n:feridas nlú ('lCh.l1 • responubihtiaJe por crime funcionaJ,

•
I. qwuJ, p:>de ler &.ditJ.d«. ~~lo M~nini:rlo P'úHlc\3.

DO

.

prt.1.CI
ti

A f'rtKi'iI;lo dA &1;10 rY:"n/'J II~ crir.1a:. ckrmid.?« f1~stA V'I I.'l("f,...,.r
2 J.nos 'p','1t I d.c::JI (~.\ J:.·..:l,h.;Lo.;'l:) ou tT1lnsmis~l.J ID-:n.rn:.cr.dt.. c a. c("'CI~cnr.;J~ I)..)
dcbro do P:-lUt> em q,uo: ft': (uadl..
I
f 1.° -- O dlf'CltO. e4 Quclxa (fJ de õ1'tl!;:·a~tf-.t,!,) pf"dCí'{vcr6:. ,... c~:) ,or

t:Xerclóo d,e"tro ~ ;:\ r:'·.!l.e'f dll du.& d:l r'u17I·('!ç~...:J (l\j tuo,rrrl.ulo.
I 2.· - O pr,-",.o rdrrH.1., no po.rig:do I..:H:.·rL.I[ ~d. bt~ITOmpi.:o·
p-:lo I't.Gue.ncil=ntC' JUÓh:lI.1

(!co

Ar1 48 -

lm ludo

(l

q'lc nlo

~

rcpuladt) por no:'ro,.

c~T'eé,.1

&'U (,C',

('"bJl);CI Pu,al C' o ("(1(11"\' de f'" ... C'~\.() pC'lul 'lo, Ipil\.m t r::""lhJr..... ht:,~lad:
a(~o ~nJ.t ( an pn)t.:~w C' Jul1'l~:slento dU5 cnmC'\ de Que nAta cs~ .. lei.

(I

txnal • .I

,.o. cum do<

·Art. -41 -

&)

.m

t!rio Público.

"('Ind~oar ou &bl<llyC'r o réu

•

M. 11 < 111 do .n. 2.1.
ú lo
c) p<."< quc;ta 00 o(cnr~idt>, ou Je quem h:nhl qU6.lirlade r,ua rcrrr:ieC . :
d) ~1.:a cúr.j~Ji:C'. a .. cendcntl". des::cn . 1cnte (lU I!1n50. IndJ')lW[.lfl\n.tt". qu,an·
do " lCJlJr de crunr n";jMil • mern6rJ2 de .alr,t:ém ou contra J""'~~"~ qLJ'." teM
fa.l(c~do Intc~ dJ. q'.,dy.,\. (1)
11 - DOI. d.emUl: (rirrl~ por dc'núr.cu Ó.:> Mmu.:/·rio P6.bli....'"'O.
, 1.C' _ tJOJ çf.~.)l &:l 1r:cno J. t.nn<:A C. Iot o Mtr.u~n('l Püt-!íro nl.c Lprr·
1t:ntl.r dr-nún.:i.1 ÓCDlhJ dc 10 dLU. ~ ofendido p...... j:-ri 2l.í,rt).enu.r f"jlleUu
•.
i 1." - 5"" p<.h" dc nuhd.óe. I obrigl.t{Jr:.~ a i'ltrn-rnçl--e do Ml:!.s~rno
Pú~l"'Q em todOl 1)1 l"ro.;USOI pot .bur-o doe Iitx-rda.de ó,o: .rnl'renu, LU:::!.!\. que

u.çlo. e

r~c~: ti'r:/ Ild.;t

§. 3.- - A rcquls.;lo de certKJOC5. e dctenmnaçlo de CI..mes ou dilí&'l:nciu
'trIo rc:lI::r.i no dr.'f.al.·ho dr. ruct1lrM'oll' di dt>nunC"1ft VU qUCUt.l.
An. (li' - C,bc'"ri .pcl-.çlo. IQm deito su\p:nSl'l'o coo,.& & t.<nccnça que

..) pelo Mlllitlé:no .";bhro. meJU"nll: teQu;,t.;lo do MUHstro da Jl,ls.~.: f!~
cuo do n. O I do Art, :'0. boto como ~ (:&J.Ot «:m que o olc-udJJu lor Muu.. tto de

pnud:>s.
§ 3.- ~. 10 dwo.

Se • in1r&.çlo

G 2.· - (V"odo).

imprud~cla.

b)

en:tdi':~ lJfUlJuur..

notifJt:&.o;lo de t;:ue tr.u. o .. rt. 5,:.
, 1.- - ,~o dCSplLd.u t â",,,ú:lci,.. c."O Quci::u., o'juil: deu:nnmu' .. CJt.L;lc.';o
riu p&rl: que apt':''fI:ntf' ckfeu r:i'Yl' rvJ pruo di; Clr.co dJ.u,
, 2. 0 ._ t110 s.eudo o N:\l C'oC""":'ltnr.r.c. kr' clt/.do r<'r eéuaJ co." " PI~"'t.O ~
QUihI.e diu. Oc--corrldo euc PJ'uc,: () <.Ca'G;:fxo pus a d:!~:u pr6 .r.. 'It'Jí 't:Jt ('I r~u
haja. contt:sta.an .. Óo:nútJ<:t.I. 0\1 Queu.a. Oj'JU (,I d:d.:.rl.rl rt'\d e L1c Ilvi'Uc,,:1 c'.detl$oOr.
dalho, a quem J-<! cul nstl. dctS &l:f!.'>'li p~n oitre...~r dde-u prtviA.
5- J.e. - N. dc!eu p~fi:.• t'::''V'tm Je uiÜ:d.u u p:tfHr::!U..i'U uf:rtv:it. t-em
O)mo. Qi:-.:çlo da 'ter..uóe. Ipn:lcnt4lJdo--J.::. lStu.Jmtnte:•• UldJCLÇ10 .;lá.! provu I
·-.cn::m produ1.Jo1u.
§ ~ .• - Noc p·rcxeuoo poc ",lo p<;ul prh.Ó&
ou\'ido • I<:IU" o Minis.

mieo.

§ 5.- - NO$clIôS<t16e rr:spons.slJllIdtdc por ct.olp~ prrvuros no .~. 31. s: ~ f\'("ru.
ft'1Laima printiva dt. lIll'Crda.dc for de: I (um) 1.fi(J. o JUU p:>der' aphcu wmmtc a
rene pecunlina.
...-' ....
Ar:t. 38 - Slo rt:tponshcis p~lo" crimes C'{'ImC1ióni. roo cJ'aód., (!& hhen! .. de
de m.. nif~ta«:to de pcnumento t de iDlonnaçLo "uavés.,-d. ~n('A OOllCKtU.
.....
.
luces'siume11 te:
I - o Ioutor dr. nOI".:ü. tnnsmitida (a.rt:" ~, § 2.°). 1<ethlo peno.. idôo:'a ~
ruickntc no

"J("\of'

p ..... tic.dl uTuh Cc ndtOdth..t.lo. A de'taúDCloa ~ qluau. ler", L:J,:trJ!d.t com a

Indlt".\"2ic· do KU 'uh-r. "4udt' t4u('. nm lrrm'" dt'..-1 26. par.1j1CrJhl\ I .. c .1 ':' . for
cC'nttdcfl,oo tomo lal. pl\.~ra nornd,lo. J\.inundo Q 'n~tl.o on,'naJ t & 6eoc:11.,U'
,f,o do .ulor &uummdo • rt'tpvn(Abllld.ÓC'.
• 2.'" - () dl\p.ato r",..."te: 1.t\lio lC' .pilCl:
.J n,," cmpt'C'u, de radlodlfuiolo:

bll~ldt
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p:.abllcr.:;.l,) I.~': ~lp .'h':ta ou pcddo

Ôf';

.
rt'nfi·

.~ Q'J1 (toe L':.l'" iúctdt~~' "u delira.ltl~nte '~eO'111~;

b) peJo (\.td\6.J j\ló.:tt.1 óe docl.a.J-...,!.....":: :.I~.j.on.elda.d: dO m~m!"el. ll\t (I te'U
jl.ltel.mcnto.
.
~ 3.- - No C&J.~ 6" ~ri6diCO'l que ato lndJquem d&tL, o pD:r.o referido O"'l1e
Irtieo romo;ut .. correr &.. 61umo du do mb OU CT.Jtro perlodo "qull com.~l-xm&.:r a

pcu5c.a.çe.o.

CAPITULO VI .- DA

Rf~rONSABllIDAOE

(j\IL

Ar1 4q - AqudC' q.l(, no tlcrdcio dA h~trdld~ de nanir('\I.c;,o de- p.:n",·
r:ler'lff' ..• dt mrorm.,l,10. Cl~r.\ l1t.·!t>(,1,1 culr~. viola duello. óu ('tuu, (H'CJl.:l!.) a outrC'm.
flC't. ,.t-p~"do • repuar.
I - "'lo (1,]Of)'\ nWfal~ e nl~trfl:r.l\ no\ (1\0\ prOISlv1 no In.. 16. M_ 11 t tV. no
&r1 IfI. c dt ce.IUnll. dlhm,,\"ro ('U lOJUrl,u.
11 _.. (1\ dul\'\ nutcrU.I\. OI" dCm11\ <UC"i
~ 1.0 _ Nos C'l"'n~ rl( (Ahiou c dd~mt,Jo. a pro""rla Vadl\l'c. d,\dt que
ô\drni\\ht1 n. f(..·rml ck" .tt1ld"~ )('1 (' 21. ('~ .. ('p..·ILlnAd. r·t· rll.:(1 e11 "(I~lt'-o\t"'.;J:O.
nduui a re\l"\Jnu.blhdAdc 1,,,\1. uho s.t' (I 1.10 tmput,d,J, cm!'aOfa .,ereb.I11:110, diZ
f"('\(l('IH) 1 Ulh. rna<.1a dI) fllcllJhlv e 1 dl~\;:t:I .. l(l nl~" ll\l Oll\ll\ld. em r~o d«:
inlUtHC' püblll:O.
•
•
~ 2· 5" a \1of.çlo de lhrt"lfO u~ o prc)uho C'Il,,'('lrr"t' mt"(hl~.lt publll:I("10 OU
Ulllfl\ml\\l~1 C'm JUI n.sl. f'(n. 1 ..1lCu. t·u \Cf'IÇO de n.dll..1Ifll .. ltl. ou dI" .~n':l.t r;''''lI('1('1u.
Icq1l1nde ~ta rt'puh.. ACI d\, ~1.anl' j pc ~\('I' "'lural ou Jund",. ~UC' clpiNI o melO
inf«lrmlç'o uu dl\ul,: .. ;;J:t' {lnI 6 i ' (-<I)
fi 3 I> - S( , \1t)1;~!.\) f';~'rle medlllH~ pubhca..:lo dC.lmprt!l\o n~\l p-:ribdlco.

de

rt~rvnde
I)

b)

pod.. rC'puliç &0 <.ln ó nlJ
o 'Ll1ll( éo CK~ltU. 5·· mk anJll·l.do. ou
& I'!'"\UU n.lurlôol {lU Jundl::a Qur nplnrl I

mIJ1rr-~lot\

&

Oft~ltl.

ao

U'o1prtuor., st'

nlin tun\ta (I 1I0rlle (!u &ulVr
An. ~ - A C'mfHeu o.tue CXplUf"l o ",(lO to!'" InhHnH.\·l\\ ou dnu!i,1,(lo
.\,1\1 rtttTf\\l\.,f':r~ h",,·r dI' .tuloe do C1oCOto. lunsmul1';o ou noJUel&. ou du

1er.

rtlopo.ln.lhel por lua dH·\llf~,lo. 1.1OÓcnu&(lo que r&tU CTn Ylrtude d. re-l;",.:m,.bl"
nC'\I& leI.
AI' ~I - A n:1ÇllJOubtll.!.dc ci\'11 do Jonull1,:J prOras.lont.J que cc:-.cor~

hJ.. de rrt"'lua

1.

Art. (2 - Lui'.r <lo delito. pua & d<tonn!""r.o cb ro<n~l.o 1<.1-;,0"'. .
Nr" aquel:;J ..rn qUt
lmpr~K) t' joru.AJ OCJ p;:nL"",1iN. I (I do::> kl:&.!. ~ ut6.:::..o ~o
p..ermluionlrio ou ccoOC'1:ulon(no d.., If::fYÇO t:b ud~ilu,,10. bem C't'n)vO da I.LimJ·
n.iJtr",jo ·(tA I.~no.o nctKlnu.
r .. rL~:-aJo único - Apbca·1Ll1.Gt cumes 6a lmpn:l1.U: o djlpt.xto I)IJ l.:\.. ~~ do
Cbdl'o t..\c PT"X"UlC Penal.

'0".

pau" (lI:n!) por ner'I,~~nl.l"'. Irnr<rkla ou Imrr\)~nC1•• l hlJlItaá.ll ••m CIlda ncnto.
lrlnun:ul0 ou notic:l
.
I -

12 hlirKJS ml"lN'o. d. r(il.lo no CHO de plib:u:a.çlo ou tnnsmlu:'o

t.t

nC'tfc'la ra:I.... Cu tJl'ft,;::,..,,10 de !uo W1:rduklro lrun ...."dc ou óerurpl.d.~ (An.
16. númeN» 11 • IV).
11 - a CIOCO l&.an,,,,\·r.1Inlll:o~ d. rt"lo. O<"tl euos Cc publi.:1 ;10 0:.1 l' .. n'
ml~\ln qUt ofcndA .. ~'i'n1"'~ Jc r."u c1<:n'lro de I.:{:u(m:
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lU .- aIO ull.:\Oi. mlr.lm(]S.~", reiliO.IlO;.1 CL~ dt Im~ul.a.çl0 de falo oft"si\oo
i rtpuf&Ç1Q tk alguem.
1)'11 ~.j;n~·mínHI1i:.'Sds 1'e(11Cl nos Cl~ t!c f-15-& tmputa.t;lo de cn!'!!c •

IV -

alguênl ou ck impUl&{lo do: cr.me v('fcUdrlro. oc.>: c.sous em que- a 1c:1 r:lo 1C:r:U(~ I
ucc.;10 d. 'locuuJc 1.(\. Jj9. § t ll)
P.~t&raf(1 l"fIl~O - Con;ld':nm'~ jornAlistAS proflsslone.is. para « dC:~D1
<k'Uc "':1i~":
., • ~ jlJrnahuu Que m,nt'm n:11(ÔIM óe emprtgo C\':t\ a tmpreu GU(' e:-tp!c,ra
o roeio d: .inlor:na;to ou d,\u:~A.;lo ou que pnxhJ7 rrl}~~~mu do: :"1.d:oólulJ.»;
b} Oi que. t'nllxlrJ sem r.:JI.,~.~ de cmpre~o. rrodUu:r.lIC~l&rmcnt,= .. rtl~ ('(J
prograrr.u publlados ou tflO\",I!id~.
.
c) o nJato:,. o diretor 0..1 ~d.ltClr·chc:lr do JNnal ou r-enooiC'o; o tdllcor O:J
~!'odu(or do prclg:r.m. c o ('!IretJr tcfc:ndo na letra b. 0.° lU. do .. n 9.", do

p.ermlnionhit'l ou C'onc('ulon,1oo de: KfYlÇ('I de r.dlCrdlruüo, e o g-crenre c o d!;-:tor

da 'R!nClI noHclOU,
Art. ~2 - A rnpcnuhlhdad( clvil da empttu que up}'Jra. o me:" de in foro
maç.lo ou dlvul!i:.ç-tll ~ IUnllcdl. I &Z Vele!. AS lmponln\Oi..u rdcndu no lrtigo
Ullcr.or. L~ rcsulll J,e ato .:u1ros...... de al.:umu cu pe$s(."\As rdcndu no I.ft. SQ,
Art. 53 - No arbltr.rf!'\Cnlo d.a mdeOlIl.çl0 com rtpu.çAo do d.ano tocral. o
JUIz tcri tm coot... noudAl1,en:e:

I -

.a Inlensld.lde

éo ~!nr.leoto do ofendido. a jirl\id.t.de. I natun-u e

da ofenu c .I

PI..'SIÇJ,O S{loCl.1

rt~ .. ("U5.s.lo

e pvlítlc..r. do

of~r.dldu.

ti - a

mlenSld.lde d(l dC'l.:> (.u o gn.u d3. C'ulpa d<J resP<"osivcL sua sm':aJ;10
t;onômka e lua ct'Odefõ • .;At.l J.l"ltnor em açl0 criminal ,,~ CI\"C'I funà:l.da tm ab.JV\
no cxcrriclO da Il~rdade de r.1~mtC"Slv;to dn per...umcn:o e mform.a.çlo;
•
111 - I rctriltl.çl0 csç(lr.t~n~1. e cabal .. nres da pr:-:po<.itcu, d.l a.çl0 penal ou
t'1\t1:. pubhe1çlo ou lu,mml'SJ.o da respo1oU, ou pedld~ d~" N:uheJJ.;10. nO\ pr&.2,~s
•'rc''''~los na lei t· tnd(rend!:rlltmer.t~ c\.: Inler:vençtó Judlcl.lJ. e a e:x1tn»1o da
ftp~r3C; lu

ror e~:.c metO ubt;.h pelo ofendld<.V:·
Ar.. 54 - A mdemuçJ./J do dano m&len.al tem por fina..Jjd.a.de '~stituir o
prcjuJIC"ldo &0 cslado I.nt-:nnr
'
Art SS - A parte 'cncid... relpo.nck pelos honoráriM ÓCIo advogado da ptrlt
"tncedCtrJ. desde 'ago Iludos rt:!l prcpn~ s.entcrP;&.. tKm cç.rno rrel ... custa.! jUdk:1Ar.,
Art. 56 - A a.çlo p.l.r.l tl,H!:r :ndenuLÇ!o por ôJ.no moral po4cri ser tlCft:ld.
Y-'pt.ridJ.mtnle d.1 ... ~10 p.lrA h.lVCf rcpl..taçlo dlJ dl..no malenl.l. e s.oh ren.a de
dcc"di~cla deH:'ri ler prc,p·.l~ll denlro em 3 mtK~ dlo data d.& publicN;lo ou
Jrammlulo que' lhe der ca.al
Puj.r.tfo um:'o - O ncrciC'l('l dA açJo d\'cl Indtpc:nde dI', açlo penal. Inten,
lIda. eU... '.C' ~des..a. se llols-tl! 1'11 t:.lcr:çJo d... \t_rdJldt. e s.e tr~IL ce htpótcy. em que
da t Adml1id~ (omo exd ... d:nte di. re.. pons.tnhdlldc: C'lnl r..."U tom ourro ftlnt1l.n,cnto
(""'J' dC'~1\;1u no JUuo C'nml!"LI tu CIU'. JulRad..& no C'htJ. o juí.z. deterr.untrs. a
iMtnJ,,;J.r. do prQ<tUQ chel ate onck posu proHegtJlr. mdcpcnd.~ ntcrncnle cU del:\.SJ.o
n-. J",'lu penal.
An 5.1 :... Ao pttlt10 miC'il.1 da &<;10 pau, hl\er rc.puót.çlo de dano mo:-al
dcver,;, \C'r in~truldJ (Ohl o cH!Oplu do Jomiol ou p<1""~;'."l ~uc U"U pubh,.:l.do o
~Cflro ou notU:lêII. ou rom J n~llhc.a""l ..) fc:u. ~Ol h::rmL\S ç'
'.\. 53. § J. o. i C'mrre-u
de n,dlO<hlu\10. e doera flnJe l(l~." mdlC&r as pro\u f . ~IJlr.enC'la$ que o "I:ot
Ju1tU ncC'csçãn~s. urnlar lC'lotemunhu ( ter &c(lrnpantl.h~'= ":'1 p:Cl\a ôocumenta.1 em
que

fundu o pedido.
11
1 pclk,10 miel .. 1 ~t:ri .pn::~cnl.d.l em du~s \'IM, Com a primtii"l e os
dc;eumcntos que • .lc'Ompanhuern s.t:r~ I0011Ado Pt"O'.:C'S$O, C I cttz:çlo In/na! s-erl
'C'lta lTlC'dllnte • cnrrq;" d~ «'f;unJa v'iJ,.
' .
~ 2.° - O JUIZ dC1opt.:hJ.rà " petl.;lo inicl&.1 no prvo de 2.4 hora.s. to OfiC1&1
ter.\. I~",d prazo pau ctrtlfKU o (-umpnn.entCl do manol'c1o de cll..çl0,
§ o) li - Na (Onltstaç!o•• prC1oc.ol.-d.a nCJprr,1..o de S ((.101,,"(1) d:i\l. o riu clerud
• ut'eçlo dA \'r::rda&. \.c for o cuo. mdkara &$ prOUl (: dllltcoiociu ~uc Jul 8 1r
li;

A:

fi

neC't'uJnu

f

1r10t~ra. u truC'munhu. A wntC'lo\~lo k"

&'omp'll~lI,d. dI prtl\a

dl-CUnlC'n!al ~U( ":l:'lr'rV.1t proéullr.
•
ft ."'.- tH,l) h.t\fnr1;.J ...C"nlcu ....çJo. o j·.Hl prolt'nri c1cs.dc 1......- 0 a ~nlrnt; ... tm
cnH ("·lntru ...' , ot's~r\lr \C 'o J'õ,.:--t,1umr.lo (.,rl:llIlr,;:o t I ) .

_o

§ 5 (t
~" ,\Iv flua hner repl.rr.çJo do:' d~T1o mOf... 1 ~o~nl-: tcrl "~n.llld,
u:ClJnHI\\LCl de I$\..~I ... ~.\l\.
§ ~ o _ n".\Ctll(ri\' r:ko }Ull ato",! ... p':I~çJ~) lo qUll iomcr,lr \'(I'A 1,~mltIl1.a
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,anten(\! . .I!':r.' d,a pt'(d~ dCt~ n~("mH."S, lon'rrtrl e,,\ multa de 1:e CrS 1ü:)\lúi ;>C''''
C'urtll'hr liH"c~o.1Hto.... '-lu"l ?:ll Impl)'\tA ?C'"lo IUIL .:'I'mr-etc:nre .. VI';.!' do 11:'0 OC
.rrt:en\:':J. '\otn d.l JCl:I~31)•• ruvlr~ U J.... 'l .) .1l.--U,;;dl), no ,.razo Cc -IX !..~r.ls.
§ 3.11 - E~'~o etclLllrl:.S 60 dl\p_"":rú nos i'.lra~rJ.(;;'Ç L'" e 1, (I ~e,te .u~\&o .u
pu~Tit:;It;'-\(s el::nlifi.:-u. It:l."Cle:u.·:~Jf1·TJ:S ~ .lt~!H'':.u t))

bJ - Esth., ,\UlcHot ll.rr(:("·.'lo10 0$ Im~!c-s... C'S quc:
f - contllerell1 prop.l~Jnd& do: IfJcrra ~'\J ..."::: ~[ec"'tlceIWS de f!";;.1. ou &- duse
como os qJ~ rrC'm~H:ftm :n1..·.lt~·t:lln 1 suo"er~jo J. ürdcm ~Huca e súCl.r.l:
11 - o!enúen:m I. moral pt.":t-hc;;: e C'1 bOil!t (.";':.1 mes.
§ t. o _ A .~rttm.1o pf'C"';'ísu, fi':~te rt'~Ct scri f~ltl pvr ordC'n, :u.:!ic,-,f. I
redidu do MmlS:enl.."'I PCblk"O. 4':Jt o f:.Ind .. r.'Cl1tua e o IIlS!rUttt ..:om , :epn:~nl.l.l;1.o
d .. .lu:or:d.trle. te hvu'·C'r. ( ,., ctcnplu :to Imrre,.~(\ lOC'õ'"l:ntr.tdo.
.
§ 2.° - O jt1il (l~,niri. no pn.10 moi.Unto rlc ~-t I, ~in(l:' e 4u~troJ hoJr.u. o
re'\pons.hel r~l.t püt.lit"ô1çlo ou dlStnbul;;"'lJ dL> Impr:-sSlJ. n:metendo·sc·the ~ópla do
pedido ou rC'.. rcs·~r.;~Ju.
§ 3.° - flOdf) css.t" pruo. ~C'm 1 :-tSr~u ou «:m da. s::rio os Autos concluSOio
e. dentro (je 24 (\'Iltt e ~u3lrci hon.;. fJ ;ui.t prd... rir1 se:t'ença.14)
§ 4." - S<J a:õuo de deferim~t1to de po:dldo. s~ri e'1(XdIOO um m.nd.ldo e
r::mctido i ~uMnd:!Je pal1C'ul 1."om("Ctcnte. pua sUJo cX~C\Jçl0.
§ 5." .,. O. s.o:nlcn;l ubcri .("1.:1;.-.1.0 que s.:rá rt:;Cbldz somente no tfeiro
c:!C\'(,ttuti.o. (5)
§ 60- - NC'1 C"~"rS de imilf'nWS que ofr:nc,;un • moral e os bons c01tum~
poder'l) os Ju!!e-s de Menores. <k ofi..:lIJ (IJ medi1.ote provocJJ;le> do Minl';.!lnc
Público. ~el('rmin1t I.. ~tJ.l .,prt"t'osfo lnl;:Ji~u r2!1. iJTl?t=dU' lua ':Irl:ul::..;lo.
Àrt. {'1 - Nn (.1~ de :cI8CI~~r.ll!. tJ\ inl:"',\'!\l rrt."'\'l~ta. no ';'(l. (,1. In.:iSô Ji.
praund... p!'!" mc.sno j('lI:lAI ou r!n&jr:o. p..:h r..cur.' e,"'prcn, 0:.1 r..or pcri'Ó:ros
ou crnprC's.as dlf(:rcr::i!:s mu q'Jt tenha.m (I rn..~mo cllrctor n"\?on~hd, o Juiz, li~m dI.
.aprecnu.ü rer,JI.{..a Oi;') Ifl. bl. p·.I(j<;d!, det:m:mu a SUSfA..·os!o d..l. Impreul0•
c;rcubçl0 ou JlstnhlJi.... lo do Jo:",n.. 1 0:.1 ~~·nt·....LclJ.
§ J.c -- A ()H~m d~,su\p"'no;lo 'oCõ:' sublm:t'd, 10 JUiz compttenl~. &n~o de
.ta (qUl.tentl 4': OH") horu, com ~ Jusllf:~.lÇlo u.a medida.
§ 2.- - Nlo v;ltdo C".1nl~1riê~ pc.oio rt:~p"r.sl..vd • sus~ns1o &IClr.lin.cd:. pdo
juiz.ute I.dou·rl u nH;dldlS ncecs.alr:"s ~ l..l"~5Cnincla di o:-dem. inetu!.IYC rr.edl,Jnt~
apl'l:cn~!o \t.;<:t'.aÍ'o, du ed~6tJ pçttetior'tS. conudendas. PU& deitos 1Ci\is. como
dar.deuin-.t.
.
Árt,

~nl

§ 3." - Se hou...'er recuno e utt f.;'1( provid,). ser!. Jcunu,d,a .. úrckm de
c lu:udl li. apl'.:'l\.:10 das mcdid.u 1(1.>tllJas PUI uu:gud.,It..
§.,4.0 - T'Lnsitl.dJ! em juIZAdo 1 \t:ntcn.ça. 1-erlo o.b4-eCYldu AS Sttuintts
normu:
,) f"«ohftC"C'Cnrlo & s.enltn;a finAl & o..""'Orr1nd~ dM fl.t~ Que j'\![ifJcam •
sus}'icnslo. scrJ..o extintos 05 n;rH.tras dI m.rel comercial e de dt:r.oro1l1\~:C' d.
cmprtJ.a tdllon e do Joml.! ou ptribdh.·O ('cr. qt~!1tln. bem ('omo Ôl re.ut.cl & q\Je '"
refere O A.n. 9. 0 ~:1lr. Let. medi'Ate niLnilr.do de clincel.menta ear:dtdo ~"do juiz d::.
'IlH(l'et1::tO

ctecuçlci

.b) nlo f«'Onheccndo e. ~l1tr;t;& fjral N fitos. qJC justifiC'&m • Itapens1o. a
m-:-dIJ& t.e'rlltvl.nl!.dl•. ficllndo J; Um!.) o.l: o f':JtPcb obri6-o:do 1 n:pu'r.:" du P(:"da.
e dz.n<"l. t.rurl.~·~ em ~: •., prb,n.co
AI1'. (;)
N01 C.tS01 GC1 ind\{f! I e II do tl~, 61, qu.ndo I tilut.t;l? r~.::"ml.r
urzlnci... a c.precnsl.o f'C,t"..:rj s.tr d:l~fTnjnt.J(. jn~r-:nd(:ntemen1e do; man~..tGo
judkid, pcll) ~'{lni.~'rc.l de luslio;. e NCi.:.cIr.-t.lnlcri;.,".
O ... - NC' euo d~tt 'n!~, dentro do pruu d1: cint;o dlu. C3:lI.ld-:-t da
apr«ntlc. o I-.H:t;drtl dG'Jlln~1' 1\!btll~teri a seu tto 1 tpro.. . p~lt) ~o Tri'::unu
rcrl~tt.J ~ kccur ;·~1. juniflcuub t r.I"Ç(':;t1dr"d.. dP. medida. " llrl :r:.-:il:. em <!f
tom4.da. f: inlrruh\L'to & sua N."prnr::ntlçto com um n:el:'pw do imprctso que Uie &..'U
_4

('.IUiI.

. f 2.·· - O Mi~ittro rrl.,Of ouvirl o mpontt..,.d ç.:lo Impreuo no pruo &I
n":CO dbl, • ~ 'KCtH1 suL'rnt:tuC. c) pmccno a Julo"menlo na primeira Iet;J.o do

Tnl,u"•• Fedc:1'I1 t$o

r:""".,..

S. o Tn"unaT'hd<rcl d-t p"","""

, l.· -

~ que r\&D r"ar Im rn(lv.,fu •

)"'1" qUI •

'r~ns~ fel ilert!.

I',. :'l.C't."'TU 1~1l4. c uqJndc, ordena" I d-ftlhJ.çlo d.,.

~1~::~~~.'.t.'(1r1pmfvc.l. futrl u rer~, • da"OlJ q~ , Ufu.1C &"~r'. p.. ~.r

(1':1

"'CI.~unte U'lnpl'H,-\'~V OI' tt~f1l""UÔ. V<'ln '10<'1'1.1C', ~ 4\J.lr.ul. 1(t1..'Jd 11I't"t.... .,i·I'I.l
...:al da corIlJrol<.:;Ju CC.<.l ... r<t1ç},o (.~t tnh:q~t"jj';"l d,. n:(una ~ .... pt:anll: p.~.llla
f'pnll\.\(li)-: ~\ll.l fU! o dCl"''''Ho. len,j,·. roprl'l"lv Julg.tda dc"\Cn.t. H'. n(ll:""o d.:o

S. Oo'.l çr..... n r1rC'ltlfô no' I -1'1 Mlni';f,o dA lult\r:;& nlo sub:n((er o MU
110 lO Trthuntl F-:ttrrtl t. ru...:unot.lJ m~.~I~ti..ll~,ol'~'''' ,<di! I.Q fr,lJun.1 f('~c1'l!

JUl,

tfe.rt.(cu"'KtC

mlcrpt."l'\I.;lo. r,J ..' ki curnpov~dú o ckpo\lto. tlJ

CAPITULO VII .- D1~roSIÇOESGERAIS

Art ~ -

1..\ rmpr~su r-crmisuon!nu

(lU ClH'iC'~·'i.Slon.nl" de ~fH,:C'\. d~
leu, IIqUl\01. r'f'lil pruo dt' bO (~ll.\. ~ &\ ,da
ItJ.lex; do1t leU\ pr(lilrarn'l. Ir.cll!\lvC' nou..:"',,!'Y\
ft 1.1' - Os pn.'f!u rr.u de dC'hl.tn tnlrt'\lU.H tm oulrt"rt ~"e nlo C'Or,T\.
P<"n~'nl ! IU!t'\ 1'rt"l.ltn"nle ('H'rltm•• dt:\efL\t ~tr Mr .. ""do\ (' C'OO\.t"I""o'l,1l"' ro("k,
f,rH\\." C'tll'lUr ria chl. li .. I"O\nuuJI\. de iH du\, nn l.'a\u de' r-Crtill\h.rttn. 11.....

r.dlC'<tlfu\!o dl"'''("fl,\
rr.cnle "uH.nlk. .. dLl~.

,,','\I1\('I"1r tln

C\1o

(Qnl,,'U'I;tnHlol d,' (';'III\\<,lr .. .l.1t 1 k ... t
E 1· - O Cl\f". lt h 1 fIll ,'arâtfrdlt

n.lmr-n1c Ull.ll.:ld .... C'0l kl

de'

to <11-"

01"1\ c't:nul\ Ca\r>.

.. nlell\"' IS.!I\ l'~

h 1r1!'l~ml\":r.:~

n"rt'rHd!.U

~ ,,. -- ['(Olrl' .IM rr.l/ll1 rdtt1d,"'i n(""\I(" "'flll{..' l. l\ M,on,tc:'h' r'\:t-'ICO ou
1111('r('\\J,j•• ~ ....lcrl n .... llf:..'.Ir..l ,>c;rl:1l\~h·;:JnJ. .IU, \'(1 .. (.,'11'0':'('1' ,udl"I .. I"u

.,zuJI·luef

t'lt..1IUlfh,l.alrr.colr" r.lU nl0 Jntrurr ll'S ""';''1 .... ~ .:rHJu\e\ J'l ;J' '}{r.1:"l.l 4\;C:
('l["<.. I!I>.H ,,~,(' ... .1 ....' \U.l \tt"Ur"HI,, 10 JerCrtwlotl de Pft'\Io1 .U!lJn:.H.!t1 d" l~ll Ja
.1.,;1" 'Iu(" \ler .I. \('r rr"pl~"l.J. l'lJ .. ol.t(l (''\1.1 'l~ll '.el.a pr~lp,,'''lol r.,'I1 pr:.lll~ l-k 't'l'"
Jin"a ~I.lh..·Iç•. 1\1 ...,o; Oi 1('1. pe-fo JUl1 ,-",n rra 11 ,,-I " "t1H,·.Ii perml5<.iIQn.an.a ,lU ,QO·.eUl(r
I1Jtl.' 1~,1Ir JIJI<"l'll.l~·,h),
Art -:,q - \..s rerml\\WOU1:1S' c ':-Qn(,"~<i.1I1n.l('1.n d~ \.et'\'Ç0'> .t(' r.A\~.~~lf. ..:'t..\I'
,,·c.olll1uolm \l,;it1tja Jl ~nolltdJ,:C'i pre.. nu,\ n<. k~I\:.1C!O espe-\'·u.t \1.:00: " I~a·er .....
,.\tI N1 -. TrOl lJ\n: (,fllr",1.I no élr3ul '.:'\ .\~r~JIS. pt:r'\ld!,~~. hvrlJ1. t' \)u'ros
qUll'iqul:r Imr.N''i'\(";S que \e p.;hhl.."l:cm no C1t:,!:",-eIN.
§ I d - O .tl'PltSf,) nnl(" ,u1l.0 O.lll \e J;"ll .. ~ lo\ ImpcC'sst."fi qu.: ~('n:l\e1ern
.z1\Curn.1,s J:s Ir,frJç:'':o; pre\"I'\!.s ;':"",\ .r.r.,. IS e Ir,. ,-'S qtl~IS p"lodcõl" !el " SC.1. .~:'l::;,:11
prt:'lbll.1A""l Plis. ç""r ~nll(lo 1c ,Ht .1"1\ z" ..\ l'~Cdl.lnl~ r-~rt.1n~ do) Jú.2 ,1e O,t'tI(O
ou do ~h01.. It'J ,1l JU\I1~l e .~CgoclD\ Inlerl("fC1 • • "lu:ando-'Joe neste Cíl)ll L"S ;>u1~

.:nf(,\ dO.lft 63,

§ 2o -

Aqut'iC" que vendu. ttpuv:r 1 'eu.::La. cu dmnbulf loriu,:s. r-~r~:c,)1.
\Jd\·. pn\lbt~~ r:.1 !Nm..a. dt.\ Nt,j~!':tlo

líno~ ou Impreh,)iI. .·\OJa rnln.da no Pli~ :e:l!u

I

4." -

hb"1'.çln 1.1:1 impryu.o

I

f'.,

e,

1,"Jef'll.:t.r,L'l~,f)f r"'rl~.u. ~"I""l$. Ou~t4o o

Mlnl~lf'.' A. J 11 1\';1
cir..:o ;iltl. o ptIXl:U\) .ut Jul,'dó ne. prtrr.clu 1-n.:.';;"') do
TnLunaJ Fc(hul d"J 1~60:\l(1J)C.
An. {,4 - 1'.~·}'r4. 1I".J1('l1·1.c.J.!;..: .I'~.!,..! ('omP'f'a-r~('Q: d.pendlnt::o f!.J. nttum..
do cumpl", 'rrC'tltn':I"'~. Ó1lH11llnU 6. 1... 1 d·'''ltru~to.
An. M - .As (~?r~'u, c~ttt"'t'.WU. l"'t')I1UJ"" I. f'un-':lO:ltr no rd •• nlo

p'J&:rlo dtsl~~Ulr "'.H.nu n~.·t<.'ra~11 c;., -':.J.!.14·...sr p.trtt do lllmtbi'lr? brull4Ilrô. 1<Jt)
pcn.1 &4 (.n«'áffi<;.Ho da l.utnrtu.. L" ,.. ~ ato dI.) Mlnu~ro d. ll.lu)Ç& • f;(v.-,; ...
'nltri«h.

Ao". "'''~. - O lonall";u prr>fi:..ttnl~.. t til,) ~1o·:':r' H't' dr.'lldn n('m r:-roJhJ(~() prno
"otn :1a ~ntrnl;l tr.ll'HIt.tda em Ju:o:adc). tm 4UJ\~l\('r 0:'10, 'IoOnlente em 1.1.1.",...,.aJa. c: l\"lÓ'" ('n('onfr~ ··~I.u as ..." 'Omwl/ht.kt.

d~C"C"nlc:,

Ptri,rJh UOlfO -- ...... r~n. J(' pr.~JC' de Jorn.l.:ISfJ 'cri ctJMpnd.s tm C"l.lbcled.
mente- dlSt'nro 4flG >-:i l :<" U~) ,~ctan .. \t." , réus do( cnmc- .:omum e ~m ~lJJC:~0J.o •
,!UI.I'-lUC'f :t'\llnlC j:~nll(tll.~u,t1,) o)u ~ArH'r.l.nQ.
A rr~r,~r:S.lhl;,;jJ..k 'ynoll c. cl'oll n;;,j C'~..:Iul.l ('~llbdc.:1d. ~U1 O\Jtru
I Ô(: ltarurC'l.i. .h"'"":lnIHrUtv •• a. q,J~ o:'s(10 ~UJe1tLS .. ~ t'r.1pl"t'1.as ~
\<gunrlo a ~lo;;n:a.;t..(... pri';,rl.

Art. b7 k'l. 1·.~\1m

o:-omo

Udl(\,.hfu~J.o.

Art. I\d -

A v. r· le":lol & ci"n\kn.lt6n~ tu» procc'SS-l"i .1,: inJúria ou dlf.m ..;.L.' .. cri

ll:rarul~4m('nrc putJh.:~..1...

-..e

I. r~~e

o requerer, 01 "';l<:sm.

~10

do :.)maJ nu

po:nc:...11co 01'\ qt.! .r.p.'·c.:,·u Q e"><.:nlO de- qlH' ~~ l..'o>{'n,õu • Lçlo p~nal. ou. ~m 'PC
Uolta.ndo ~ cnl'l'e pr:.tlL:l.dt3 pur m("Hi ,~~ rid,o o ..• ~t'kv''lo:.o. trln .. mltld •. u"~~m
~fa:UI1.am":'~lte. no meS:110 pMêlj.m.a c horiro cm ~u.: Soe deu a ttanslnl"íS':'o

lmpug:lld.l
§ 1.!:I - Se" lcmal ou roef'll.X1ico 00 I cltaçl0 trJ.n~mtsson, 010 cumprir I
dttc:rmin.o.çio JUÓICUl!. Inct)noo:ri
;-.:n& 6c mulu de um i JOlS ul.inO'S-mintmos da
1T~1~O. por edlçJo ou rro~r:lrna. em q,u~ v vcnfklr 1 oma~.1o.

'l.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)
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~ 2.- _ No ":11.0 de ll:'St.,lvw;.l1l. il ~lJ,=reb.Jo !ert o ·i\l"'!ltl) .ft' flll.er. ~ ("Jua do
qu~rtl... ntt:. 1 diyu 1tl.;1.;'\ da -.cntcflo';l em }t.·t'",a\ ou t~\~tô.\1'f.\\·~fa. que ~'-":.d~l'.
Art. b9 _ Na. lrlt"rrre,.&çlo e .Ipho(';'(J JMtI t~l. (tioll. na lIu..;ln IjIJ :k,h, e
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PROJETO DE LEI Nu 512, DE 1991
(Do Sr. Jorge Tadeu Mudalen)
Institui a Nota de Crédito Bancário e
dá outras providências.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Redação (ADM); e de Finanças
e Tributação - art. 24, n.)
O Congressó Nacional decreta:
Art. I" Fica instituída a Nota de Crédito
Bancário. título a ser sacado por correntistas
de instituições financeiras, como ordem de
débito em conta. a partir do dia de seu vencimento.
Art. 2" O título instituído por esta lei.
de formato padronizado, conterá, obrigatoriamente, o nome e número da instituição
sacada e as datas de emissão e resgate e terá
espaço reservado para a identificação e assinatura do sacador.
Art. 3' É condição para o saque do título
a existência. na data marcada, de cobertura
suficiente no estab,elecimento de crédito sacado.
Art. 4" A inexistência. na data do vencimento do título. de suficiente cobertura em
conta do sacador, caracterizará crime de estelionato previsto no art. 171, § 2'''. do Código
Penal Brasileiro. Decreto-Lei n" 2.848, de 7
de dezembro de 1940.
Art. 5" Prescreve em 6 (seis) meses contados da data designada para pagamento, a
ação para cobertura do título.
Art. 6" O direito de representação do título ao Banco sacado. prescreve em 30 (trinta) dias. contados da data do pagamento.
Art. 7" O título de crédito instituído será
fornecido por instituição financeira. vedada
sua impressão por terceiros, não integrados
ao sistema sob controle do Banco Central.
Art. 8" Compete ao Banco Central a regulamentação necessária para colocar em circulação o título instituído. o que se fará no
prazo de 30 (trinta) dias da promulgação da
presente lei.
Art. 9" Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação.
Art. 10. Revogam-se as disposições em
contrário.
Justificação
As estatísticas indicam que é bastante expressivo o montante de cheques sem fundos
que circulam diariamente pelo sistema bancá-
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rio nacional. E o problema assume maiores
proporções a cada ano.
Segundo o Senhor Mylton Mesquita. Presidente da Cooperativa de Crédito Agrícola
de Guarulhos. advogado o estudioso do assunto, que nos sugeriu a apresentação do presente projeto de lei. "parcela significativa
desses títulos não constitui cheques sem fundos. pois. o brasileiro, pioneiro em iniciativas
inéditas. de muito instituiu o cheque predatado, como meio de pagamento. gerando,
com essa prática. a circulação desses títulos
no meio bancário. sob o inconveniente de
sua intempestiva apresentação pelo credor.
Ante essa ocorrência, idealizamos a instituição de um novo título de crédito sob a
denominação de "Nota de Débito Bancário".
a circular pela rede das instituições financeiras. com semelhanças com o cheque. acolhíveis pela Câmara de Compensação e com
prescrições legais definidas em lei.
A instituição do título. maior propriedade
e oportunidade ofereceria, quando, em sistemática financeira. procura a comunidade evitar desgaste de suas economias colocando-as
em depósitos ou aplicações a prazo, com rendimentos. conscientes de sua disponibilidade
em data aprazada.
Com a possibilidade de emissão de um título. pagável como débito na instituição financeira sacada, em data designada, poderia o
sacador realizar transações liquidadas com o
saque, com circulação bancária, através da
compensação, no momento em que contasse
com a prevista disponibilidade.
Somos levados à crença de que, adotado
o novo título, verificar-se-á redução considerável no volume de cheques restituídos por
insuficiência de fundos, com resultados positivos para o desembaraço dos serviços de
compensação no Banco do Brasil e entidades
sacadas. legalização de procedimento operacional já instaurado em nossa sociedade."
Essas razões que nos inspiraram a apresentar o presente projeto de lei.
LEGISLAÇÃO CITADA. ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES
DECRETO-LEI N' 2.848. DE 7 DE
DEZEMBRO DE 1940
Código Penal

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

U.

Parte Especial
TÍTULO I
Dos Crimes Contra a Pessoa
.......................... 0 ••••••••••••••••••••••••••• 0 ••••

CAPÍTULO VI
Do Estelionato e Ontras Frandes
Art. 171. Obter para si ou para outrem,
vantagem ilícita. em prejuízo alheio. induzindo ou mantendo alguém em erro. mediante artifício. ardil. ou qualquer outro meio
fraudulento:
§ 2'! Nas mesmas penas incorre quem:
I - vende. permuta. dá em pagamento,
em locação ou em garantia coisa alheia como
própria;
n - vende, permuta, dá em pagamento
ou garantia coisa própria inalienável, gravada
de ônus ou litigiosa. ou imóvel que prometeu
vender a terceiro. mediante pagamento em
prestações silenciando sobre qualquer dessas
circunstãncias;
III - defrauda. mediante alienação não
consentida pelo credor ou por outro modo,
a garantia pignoratícia. quando tem a posse
do objeto empenhado;
IV - defrauda substância. qualidade ou
quantidade de coisa que deve entregar a alguém;
V -emite cheque. sem suficiente provisão
de fundos em poder do sacado, ou lhe frustra
o pagamento;
VI - destrói. total ou parcialmente, ou
oculta coisa própria. ou lesa o próprio corpo
ou a saúde. ou agrava as conseqüências da
lesão ou doença, com o intuito de haver indenização ou valor de seguro;

PROJETO DE LEI Nu 517, DE 1991
(Do Sr. Elísio Curvo)
Institui programa especial para redução da dívida externa brasileira.
(Às Comissões dl' Constituição e Justiça e de Redação (ADM); de Economia, Indústria e Comércio; e de Finanças
e Tributação - art. 24,11.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. I' Esta lei institui. na condições que
estabelece, programa especial para redução
da dívida externa brasileira.
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Ar!. 2" O programa especial de que trata
esta lei consiste, basicamente, na permuta
de títulos da dívida externa brasileira pelo
direito de remeter livremente ao exterior
bens produzidos no País. observados os termos e condições fixados nos artigos seguintes.
Art. 3" Poderão ser titulares do programa especial os detentores de títulos da dívida
externa brasileira. vencidos ou vincendos,
correspondentes a obrigações contratuais registradas, de acordo com a legislação pertinente, no Banco Central do Brasil (BACEN)
e de valor global mínimo de cem milhões
de dólares norte-americanos.
Art. 4° Cada programa especial dependerá de prévia aprovação em decreto do Presidente da República. ouvidos o Ministério
da Economia. Fazenda e Planejamento e outros órgãos competentes e atendidas as demais condições estabelecidas nesta lei.
Parágrafo único. A aprovação poderá ser
condicionada à concessão de isenção de tributos estaduais e municipais, em ato competente.
Art. 5" O titular de cada programa especial obrigar-se-á a:
I - elaborar e submeter à aprovação do
Presidente da República projeto de construção. instalação, desenvolvimento e manutenção de um ou mais estabelecimentos industriais, em qualquer setor da economia, excetuada a fabricação de produtos proibidos em
lei ou que contrariem o interesse nacional;
II - criar. no País. sociedade anônima ou
sociedade por quotas de responsabilidade limitada, para execução e manutenção do projeto a que se refere o inciso anterior, de capital exclusivamente subscrito e integralizado
por detentores de títulos da dívida externa
brasileira e cujas ações ou quotas serão gravadas. durante a execução do programa especial
respectivo. com claúsula de inalienabilidade;
UI - subscrever e integralizar o capital da
sociedade com recursos totalmente provenientes do exterior;
IV - promover o ingresso, no País. de recursos externos novos para atender as despesas com obras civis de instalação dos estabelecimentos industriais, pagamento do pessoal,
serviços de terceiros, energia, aquisição, no
mercado interno, de materiais e outros destinados à execução do projeto, bem assim à
aquisição de matérias-primas in natnra;
V - ceder ao Tesouro Nacional, por intermédio do Bacen, os títulos da dívida externa
brasileira de que for detentor, dando plena.
geral e raza quitação dos respectivos valores;
VI - remeter ao exterior a totalidade da
respectiva produção industrial, elaborada,
semi-elaborada ou transformada; e
VU - obedecer a legislação federal, estadual ou municipal relativa à proteção ao
meio-ambiente.
Parágrafo único. O Bacen promoverá a
baixa dos títulos cedidos ao Tesouro Nacional, na forma do disposto no inciso V. Se
o título for de emissão do Tesouro Nacional,
proceder-se-á aos competentes lançamentos
contábeis e patrimoniais. Se for de terceiros,

o Tesouro Nacional assumirá os direitos do
credor.
Art. 6" A cessão de títulos. a que refere
o inciso V do artigo anterior, importará o
direito de remeter livremente ao exterior.
sem entrega ao Bacen das cambiais respectivas, a totalidade dos bens produzidos, nos
estabelecimentos industriais, até o "limite"
do programa especial respectivo.
§ 1" Para os fins do disposto nesta lei,
entende-se por "limite" do programa especial
a soma dos valores correspondentes:
a) aos títulos da dívida externa brasileira
cedidos ao Tesouro Nacional, nos termos do
disposto no inciso V do artigo anterior, acrescidos de parcela correspondente à "London
Interbank Offered Rate" (LIBOR) mais um
e meio por cento ao ano; e
b) aos investimentos previstos nos incisos
UI e IV do artigo anterior, acrescidos de parcela calculada de acordo com o disposto na
alínea anterior.
§ 2° Os valores dos bens remetidos ao
exterior, de que trata o inciso VI do artigo
anterior, a preços vigentes no mercado internacional, admitidos pelo Departamento de
Comércio Exterior (DECEX), da Secretaria
Nacionai de Economia, do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, serão sucessivamente deduzidos do limite do programa
especial respectivo até que este seja alcançado.
§ 3° Cada programa especial terá por termo final a data em que o respectivo limite
for alcançado, na forma do disposto no parágrafo anterior.
Art. 70 A sociedade constituída nos termos do inciso II do art. 5°:
I - terá direito à isenção:
a} do imposto de importação e outros tributos que incidam ou venham a incidir sobre
máquinas e equipamentos, inclusive peças de
reposição, bem assim a matérias-primas, destinados ou vinculados ao seu funcionamento;
b) do imposto de renda e da contribuição
ao Finsocial;
c) do imposto sobre produtos industrializados, relativos aos bens que produzir; e
d) de tributos, contribuições ou empréstimos compulsórios que venham a ser instituídos após a formalização do respectivo programa especial;
II - obrigar-se-á a contratar e manter, pelo menos, noventa por ce'nto do pessoal dentre brasileiros;
UI - será terminantemente proibida de:
a) fabricar produtos vedados pela legislação em vigor na data da formalização do programa especial respectivo; e
b) vender, locar, arrendar, doar ou ceder
os seus produtos para o mercado interno, a
qualquer título ou sob qualquer fundamento.
Art. 8" Cada programa especial será f01malizado mediante contrato lavrado na Procuradoria-Gerai da Fazenda Nacional e celebrado entre a União Federal e os detentores
dos títulos da dívida externa brasileira, do
qual constarão cláusulas referentes aos direitos. obrigações, vedações e condições estabelecidos nesta lei ou previstos em outras leis
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ou em regulamentos ou. ainda, propostas pelo Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento ou outros órgãos federais.
§ 19 Nos instrumentos contratuais, a
União Federal será representada pelo Ministro da Economia. Fazenda e Planejamento.
§ 29 A validade do contrato ficará condicionada:
a) à publicação, na íntegra, no Diário Oficiai, à conta dos titulares do programa espedaI; e
b) ao registro no Bacen e no Decex.
§ 3° Será nulo, de pleno direito. o contrato que contrariar qualquer preceito desta lei.
§- 4° As controvérsias que derivarem dos
contratos serão resolvidas perante a Justiça
Federal, de acordo com as leis nacionais.
Art. 9\' Para fins do disposto nesta lei.
competirá:
I - ao Bacen promover registro especial:
a) dos contratos de que trata o art. 8°;
b} dos investimentos de que tratam os incisos III e IV do art. 5?;
c) do valor do direito de remeter produtos
ao exterior e do "limite" de que trata o art.
6"; e
d) do valor dos bens remetidos ao exterior;
de que trata o § 2° do art. 6";
11 - ao Decex controlar, fiscalizar e atestar a regularidade dos valores:
a) dos bens e matérias-primas importados,
nos termos do art. 7·, inciso I, alínea "a";
e
b) dos bens remetidos ao exterior, nos termos do inciso VI do art. 59 e § 2" do art.
69 ;
Art. 10. Uma vez ocorrido o termo final,
a que se refere o § 3" do art. 6", cessarão,
independentemente de qualquer ato ou formalidade, os direitos e obrigações pactuados
no contrato de que trata o art. 8", mas a sociedade poderá continuar a funcionar. sujeita
às leis do País.
Parágrafo único. O Bacen dará ciência
ao Decex e ao Departamento da Receita Federal. da Secretaria da Fazenda Nacional, da
ocorrência do termo final de que trata esta
lei.
Art. 11. Antes da ocorrência do termo
final, de que trata o artigo anterior. o contrato poderá ser aditado, se o titular do programa especial obrigar-se a ceder. ao Tesouro
Nacional, outros títulos da dívida externa
brasileira, no valor global mínimo de cinqüenta milhões de dólares.
Art. 12. As infrações às disposições desta lei, apuradas em processo instaurado pelo
Bacen ou Decex, assegurado o direito de defesa, importarão na aplicação das seguintes
penalidades:
I - perda do direito de que trata o art.
6·, pelo saldo remanescente; e
II - perda de produtos desviados para o
mercado interno.
Art. 13. O Poder Executivo expedirá, no
prazo de noventa dias. o regulamento desta
lei.
Art. 14. Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação.
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Abril de 1991
Art. 15.
contrário.

Revogam-se as disposições em
Justificação

A conjuntura econômica do Brasil deixa
evidente alguns problemas que vêm dificultando todos os esforços de retomada do crescimento econômico. Entre eles o da dívida
externa, cujo serviço representa forçosamente uma sangria de recursos que terão de ser
transferidos para o exterior, comprometendo
a disponibilidade para investimento.
As atitudes de postergação dos pagamentos ao exterior, através das moratórias repetidas, comprometem a imagem externa e afetam negativamente os fluxos de investimentos e financiamentos oriundos do exterior.
A incapacidade de se chegar a acordos com
os organismos internacionais e com os bancos
privados, aumentam nossas dificuldades de
integração com a economia mundial.
Urge encontrar fórmulas que contornem
as atuais dificuldades e restabeleçam o diálogo econômico com os parceiros do Brasil.
Sem dúvida, as mais adequadas serão aquelas
que permitam honrar o nome do País sem
afastar as possibilidades de crescimento econômico interno.
A proposição constante do projeto de lei
complementar, que ora apresento à consideração do Congresso Nacional, procura encontrar uma dessas fórmulas positivas, provocando a geração de recursos adicionais para
a liquidação da dívida e, ao mesmo tempo,
favorecendo a entrada de recursos novos para
investimentos.
O incentivo à instalação de projetos industriais pelos próprios credores, redunda em
forma de conversão das dívidas, em investimentos sem impactos de expansão monetária
que viriam comprometer os esforços de estabilização.
Ademais, os investimentos, além de neutralizar automaticamente os compromissos
da dívida externa, serão geradores de novos
empregos e estimuladores de transferência
de tecnologias avançadas do exterior, ajudando decisivamente a empreitada de retomada
do desenvolvimento econômico do País.
Daí as razões da presente proposição, que
espero ver transformada em lei, com o indispensável apoio dos meus eminentes pares.
Sala de Sessões, 3 de abril de 1991. - Deputado Elísio Curvo.
PROJETO DE LEI N' 529, DE 1991
(Do Sr. Nelson Bornier)
Dispõe sobre a concessão de estímulos
à adoção de menores e dá outras provi·
dências.
(Às Comissões de Constituiçã~ e Justiça e de Redação (ADM); de Fm~nças
e Tributação (ADM); e de Segundade
Social e Família - art. 24. 11.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" As pessoas físicas que, nos termos da Lei n" 8.069, de 13 de julho de 1990,
adotarem menor carente, receberão. mensalmente, em gêneros alimentícios de primeira

necessidade. ou dinheiro. o equivalcnte à cesta básica.
1" Para ÇJS efeitos deste ~Irtigo. considera-se menor carente a criança ou adolescente.
até dezoito anos de idade. que se encontre
em situação de abandono. com carência alimentar. educacional. econômica e de assistência à saúde.
2" As pessoas que adotarem até 2 (d()is)
menores carentes. receberão em dobro o benefício de que trata este artigo.
Art. 2" Os menores carentes adotados na
forma do artigo anterior terão direito à assistência médica, e serão considerados. para todos os efeitos. como benefici~rios da Previdência Social.
Art. 3' O benefício previsto nesta lei será
pago pela LBA - Legião Brasileira de Assistência. com verbas que. scrão repassadas.
oriundas da receita mensal do Finsocial. de
acordo com percentual a ser determinadopelo Poder Executivo. em regulamento.
Art. 4" O Poder Executivo regulamentará csta lei no prazo de 60 (sessenta) dias ..
Art. 5" Esta lei entra em vigor na data
de sua publicaçáo.
Art. ó" Revogam-se as disposições em
contrário.

*

*
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tos de carinho e afetividade que o menor carente encontrará plenas condiç6es para seu
pleno descnvolvimento como ser humano.
Por isso. se as adoções forem decisivamente incentivadas. a questão será atenuada e.
a médio e longo prazos. soluções mais estruturais e definitivas poderão ser implantadas.
Daí a necessidade da medida alvitrllda na
propositurll que. temos convicção. contribuirá para estimular. e muito. as adoções de
menores carentes.
Esperamos. destarte. que a iniciativa venha a merecer a lIprovação dos ilustres membros desta Casa.
Sala das Sessões, 3 de abril de 1990. Deputado Nelson Bornier.
LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÓES PERMANENTES

LEI N" 8.069. DE 13 DE
JULHO DE 1990
Dispõe sobre o Estatuto da Criança e
do Adolescente, e dá outras providências.
LIVRO I
Parte Geral

··················:rfTliLóú·····················
Justificação
O mais grave problema social do País. inecusavelmente. é a denominada questão do
menor.
Em verdade. por um complexo de razões
de ordem sócio-econômica. dentre as quais
avulta a injusta distribuição da renda nacional. são milhões. em todo o País. os menores
em estado de abandono. São os meninos de
rua. que acabam sendo aliciados para a prática de toda sorte de infrações. As meninas.
não raro. tornam-se precocemente prostitutas. E. nesse quadro verdadeiramente apocalíptico. surgem os famigerados grupos de extermínio que. com requintes de perversidade.
assassinam covardemente menores indefesos.
Devido à pobreza crônica e à subnutrição.
milhões de menores. nas regiões menos favorecidas do País. quando escapam da mortalidade infantil. tornam-se adultos com tremendas limitações físicas e intelectuais.
A situação é caótica. e tanto a sociedade
quanto o Estado muito pouco tem feito em
face da magnitude do problema.
Um avanço significativo. na área legislativa. foi a edição do Estatuto da Criança e
do Adolescente - Lei n'.' 8.069. de 13 de
julho de 1990 - que incorporou a nosso ordenamento jurídico legal. a doutrina de proteção integral preconizada pela Organizaçáo
das Nações Unidas.
Entretanto. conquanto importante. esse
diploma não criou estímulos efetivos à adoção de menores. e é essa lacuna que pretendemos preencher através desta proposição.
Na realidade. a falência da política educacional e de recuperação de menores conduz
à conclusão de que é no lar. com seus atribu-

Dos Direitos Fundamentais

...............'CA'PtTÚL6' úi··················
Do Direito à convivência familiar e comuni·
tária

.......................................................
SEÇÃO UI
Da Família Substituta

..··..·....··..SUBSE·ÇÃó·iv....·..·..····..··
Da Adoção
Art. 39. A adoção de criança e de adolescente reger-se-á segundo o disposto nesta
lei.
Parágrafo único. É vedada a adoção por
procuração.
Art. 40. O adotando deve contar com.
no máximo. dezoito anos à data do pedido.
salvo se já estiver sob a guarda ou tutela dos
adotantes.
Art. 41. A adoção atribui a condição de
filho ao adotado. com os mesmos direitos
e deveres. inclusive sucessórios. desligando-o
de qualquer vínculo com pais e parentes. salvo os impedimentos matrimoniais.
§ 1" Se um dos cônjuges ou concubinos
adota o filho do outro. mantem-se os vínculos
de filiação entre o adotado e o cônjuge ou
concubino do adotante e os respectivos parentes.
§ 2" É recíproco o direito sucessório entre o adotado. seus descendentes, o adotante.
seus ascendentes. descendentes e colaterais
até o 4" grau. observada a ordem de vocação
hereditária.
Art. 42. Podem adotar os maiores de vinte e um .anos, independentemente de estado
civil.
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~ 1" Nao podem adotar os ascendentes
e os irm,ios do adotando.
~ 2" A adoç,io por ambos os cônjuges ou
concubinm poderá ser formalizada. desde
que um deles tenha completado vinte e um
anllS de idade. comprovada a estabilidade da
família.
J' O adotante há de ser. pelo menos.
dezesseis anos mais velho do que o adotando.
~ 4"
Os divorciados c os judicialmente separados poderao adotar conjuntamente. contanto que acordem sobre a guarda e o regime
de visitas. e desde que o est,ígio de convivência tenha sido iniciado na constdncia da
sociedade conjugal.
5' A adoçdo poderá ser deferida ao
adotante que. após inequívoca manifestaçao
de vontade. vier a falecer no curso do procedimento. antes de prolatada a sentença.
Art. 43. A adoção será deferida quando
apresentar reais vantagens para o adotando
e fundar-se em motivos legítimos.
Art. 44. Enquanto mio der conta de sua
administraç,io e saldar (l seu alcance. ndo pode o tutor ou o curador adotar o pupilo ou
o curatelado.
Art. 45. A adoção depende do consentimento dos pais ou do representante legal do
adotando.
~ I" O consentimento será dispensado
em relação à criança ou adolescente cujos
pais sejam desconhecidos ou tenham sido
destituídos do pátrio poder.
§ 2" Em se tratando de adotando maior
de doze anos de idade. será também necess,irio o seu consentimento.
Art. 46. A adoção será precedida de est<igio de convivência com a criança ou adolescente. pelo prazo que a autoridade judiciária
fixar. observadas as peculiaridades do caso.
I" O estágio de convivência poderá ser
dispensado se o adotando não tiver mais de
um ano de idade ou se. qualquer que seja
a sua idade. j,j estiver na companhia do adotante durante tempo suficiente para se poder
avaliar a conveniência da constituição do vínculo.
§ 2" Em caso de adoção por estrangeiro
residente ou domiciliado fora do País. o estágio de convivência. cumprido no território
nacional. será de no mínimo quinze dias para
crianças de até dois anos de idade. e de no
mínimo trinta dias quando se' tratar de adotando acima de dois anos de idade.
Art. 47. O vínculo da adoção constituise por sentença judicial. que será inscrita no
registro civil mediante mandado do qual não
se fornecerá certidão.
§ 1" A inscrição consignará o nome dos
adotantes como pais. bem como o nome de
seus ascendentes.
§ 2" O mandado judicial ..que será arquivado. cancelará o registro original do adotado.
§ 3" Nenhuma observação sobre a origem do atQ poderá constar nas certidões do
registro.
§ 4" A critério da autoridade judiciária.
poderá ser fornecida certidão para a salvaguarda de direitos.

*

*

*

*

5" A sentença conferirá ao adotado o
nome do adotante e. a pedido deste. poderá
determinar a modificação do prenome.
~ 6' A adoçiio produz seus efeitos a partir
do trdnsito em julgado da sentença. exceto
na hipótese prevista no art. 42. § 5". caso
em que tení força retroativa à data do óbito.
Art. 48. A adoç<io é irrevogável.
Art. 49. A morte dos adotantes não restabelece o p,itrio poder dos pais naturais.
Art. 50. A autoridade judiciária manterá. em cada comarca ou foro regional. um
registro de crianças e adolescentes em condiç6es de serem adotados e outro de pessoas
interessadas na adoç<io.
~ 1"
O deferimento da inscrição dar-se-á
após prévia consulta aos órgãos técnicos do
Juizado. ouvido o Ministério Público.
2" Não será deferida a inscrição se o
interessado não satisfizer os requisitos legais.
ou verificada qualquer das hipóteses previstas
no art. 29.
Art. 51. Cuidando-se de pedido de adoção formulado por estrangeiro residente ou
domiciliado fora do País. observar-se-á o disposto no art. 31.
§ 1" O candidato deverá comprovar. mediante documento expedido pela autoridade
competente do respectivo domictlio. estar devidamente habilitado à adoção, consoante as
leis do seu país. bem como apresentar estudo
psicossocial elaborado por agência especializada e credenciada no país de origem.
§ 2" A autoridade judiciária. de ofício ou
a requerimento do Ministério Público. poderá determinar a apresentação do texto pertinente à legislação estrangeira. acompanhado
de prova da respectiva vigência.
§ 3" Os documentos em língua estrangeira serão juntados aos autos. devidamente autenticados pela autoridade consular. observados os tratados e convenções internacionais. e acompanhados da respectiva tradução. por tradutor público juramentado.
. § 4" Antes de consumada a adoção não
será permitida a saída do adotando do território nacional.
Art. 52. A adoç<io internacional poderá
ser condicionada a estudo prévio e análise
de uma comiss<io estadual judiciária de adoção. que fornecerá o respectivo laudo de habilitaç<io para instruir o processo competente.
Parágrafo único. Competirá à comissão
manter registro centralizado de interessados
estrangeiros em adoção.

*
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rigidos monetariamente. conforme o disposto
no § 3" do .art. 201 da Constituição Federal.
Art. 2" Os benefícios requeridos após a
promulgação da Constituição Federal. e já
concedidos sem a correção prevista no artigo
anterior. deverão ter seus valores revistos
dentro do espírito desta lei.
Art. 3" Dever<io ser previstos recursos
para cobertura de eventual déficit. no orçamento da seguridade social em decorrência
da aplicação desta lei.
Art. 4" Esta lei entra em vigor na data
de sua publicaç<io.
Art. 5" Revogam-se as disposições em
contrário.
Justificação
Pretendemos adequar relevante inovação
constitucional. de alcance social e humano.
constante no artigo 201. referente à Previdência Social. contido no § 3": '"Todos os
salários de contribuição considerados no cálculo do benefício serão corrigidos monetariamente". Ora. tal não tem sucedido quando
se trata dos últimos 12 meses. ou melhor.
nenhum dos últimos salários é corrigido. critério que tinha razão de ser em épocas de
inflação moderada. mas a muito se tornou
superado e hoje é sobremaneira injusto. sendo mesmo considerado fator de desvirtuamento da Previdência Social. sendo verdadeiro esbulho legal. que ocorre sobretudo nos
benefícios essenciais) auxIlio-doença. aposentadoria por invalidez. a pensão. cujo período é de 12 meses. dos últimos salários.
nenhum dos quais reajustado.
A nova Constituição pretendeu corrigir gritante falha da base de cálculo da aposentadoria. entretanto foi estabelecido no artigo
59 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias. que as medidas de ~eguridade
Social estão condicionadas a leis e planos cuja
execução ainda pode demorar dois anos. exigindo portanto dispositivo desta lei. cuja aplicação imediata é imperativa e urgente. para
se corrigir clamorosa e injusta falha aqui
apontada.
Pelos argumentos acima. simplestamente
colocados. entendemos contar com a aprovação dos nobres colegas. dado o caráter eminentemente social e justiça da aplicação da
lei.
Sala das Sessões. 3 de abril de 1991. José Carlos Coutinho.
PROJETO DE LEI N' 540, DE 1991
(Do Sr. José Carlos Coutinho)

PROJETO DE LEI N° 530, DE 1991
(Do Sr. José Carlos Coutinho)
Dispõe sobre cálculo de aposentadoria
da Previdência Social.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Redação (ADM): de Finanças
e Tributaç<io (ADM): e de Seguridade
Social e Família - art. 24. 11.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. I" Os salários de contribuição considerados no cálculo dos benefícios, serão cor-

Dispõe sobre a incorporação do abono
de p"ermanência em serviço.
(As Comissões de Constituição e Justiça e de Redação (ADM); de Trabalho.
de Administração e Serviço Público; e
de Seguridade Social e Família - art.
24, lI.) ,
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" O art. 10. § 4". da Lei n" 5.890.
de 8 de junho de 1973. passa a ter a seguinte
redação:
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"~4" O segurado que. com direito
a gozo da aposentadoria de que trata
este artigo. optar pelo prosseguimento
no emprego ou na atividade, fará jus a
um abono mensal que será incorporado
à aposentadoria ou pensão após cinco
anos de sua vigência. não prevalecendo.
para este efeito. o limite m~iximo de henefício. calculado da seguinte forma:
I - vinte e cinco por cento do salário
de benefício para o segurado que contar
trinta e cinco ou mais anos de atividade:
11 - vinte por cento do sal~írio de benefício para o segurado" que contar entte
trinta e trinta e cinco anos de atividade."

Art. 2" O inciso I do' artigo 69 da Lei
Orgânica da Previdência Social passa a vigorar com a seguinte redaç.ão:
"I - dos segurados em geral. na base
de 8% (oito por cento) do respectivo
. salário de contribuição, nele incorporadas todas as importâncias recebidas a
qualquer título, inclusive o abono de permanência em serviço."
Art. 3" Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposiçpes
em contrário.
Justificação
O projeto, sem sombra de dúvida, contribui para o aperfeiçoamento de nossa legislação previdenciária. Com efeito. se o segurado. já fazendo jus à aposentadoria por tempo de serviço, deixar de. requerê-Ia e se mantiver em atividade. terá direito a um abono
de permanência em serviço. correspondente
a uma mensalidade de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor do salário de benefício.
se já contar 35 anos de atividade. e 20% (vinte
por cento), se contar mais de 30 anos.
Assim sendo. ê justo que esse abono venha
a se incorporar ao valor da aposentadoria
do segurado, quando este a receber. principalmente pelo fato de que, conforme previsto
pelo projeto, as contribuições previdenciárias
incidirão também sobre o referido benefício
durante todo o período de sua percepção.
Este projeto, atende a exigência constitucional de contrapartida para a criação de
qualquer benefício previdenciário, prevê a incidência de contribuição para custeio do encargo decorrente da incorporação do benefício ao valor da respectiva aposentadoria,
reunindo. portanto. todas as exigências para
que seja rapidamente transformado em lei.
Sala das Sessões, 3 de abril de 1991. Deputado José Carlos Coutinho.
LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES
LEI N" 5.890, DE 8 DE
JUNHO DE 1973
Altera a legislação de previdência social e dá outras providências.

Art. lO, A aposentadoria por tempo de
serviço sení concedida aos trinta anos de serviço:
§ 4" Todo segurado que, com direito ao
gozo da aposentadoria de que trata este artigo, optar pelo prosseguimento no emprego
ou na atividade fará jus a um abono mensal.
que não se incorporará à aposentadoria ou
pensão, calculado da seguinte forma:
I -25% (vinte e cinco por cento) do salário de benefício, para o segurado que contar
35 (trinta e cinco) ou mais anos de atividade:
11 20% (vinte por cento) do salário
de henefício. para o segurado que tiver entre
30 (trinta) e 35 (trinta e cinco) anos de atividade.

LEI N" 3.l:\07,
DE 26 DE AGOSTO DE 1960
Lei Orgânica da Previdência Social

TÍTULO IV
Do Custeio
CAPÍTULO I
Das Fontes de Receita
Art. 69. O custeio da Previdência Social
será atendido pelas contribuições:
I - dos segurados empregados. avulsos.
temporários e domésticos, na base dc 8%
(oito por cento) do respectivo salário de contribuição, nele integradas todas as importâncias recebidas a qualquer título:

PROJETO DE LEI N9 542, DE 1991
(Do Sr. Ary Kara)
Dispõe sobre a regulamentação do disposto no inciso XLII do art. 59 da Constituição Federal, sobre a prática do crime
de racismo.
(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação - Artigo 24, lI.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. I' Os atos indicados nesta lei constituem crime de racismo, imprescritível e insusceptível de fiança.
Art. 29 São crimes de racismo:
I - Recusar a alguém, hospedagem em
hotel, pensão, estalagem, motel ou estabelecimento da mesma finalidade, por preconceito racial;
11 - Recusar a venda de mercadoria em
estabelecimentos comerciais, ou atender
clientes em restaurantes, lanchonetes, bares,
confeitarias e locais semelhantes, abertos ao
público, onde se sirvam alimentos, bebidas,
refrigerantes, sucos e doces, por preconceito
racial;
III - Recusar entrada em estabelecimento
público, de diversões ou esportes, assim co-
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mo em salões de barbeiro ou cabeleireiro,
saunas, casas de massagem. clínicas de emegrecimento e assemelhados, por preconceito
racial;
IV - Recusar inscrição de aluno em estabelecimento de ensino de qualquer curso ou
grau, por preconceito racial;
V - Obstar o acesso de alguém a qualquer
cargo, emprego ou função no Serviço Público, ou em qualquer ramo das Forças Armadas, por preconceito racial;
VI - Negar emprego a alguém em entidade paraestatal ou empresas privadas. por
preconceito racial.
Pena: reclusão, de um a dois anos e perda
da função pública, no caso de servidor público da Administração Direta ou Indireta, após
o competente inquérito administrativo.
Art. 39 Será considerado agente do crime de racismo o diretor, gerente ou respon~ável pelo estabelecimento.
Art. 49 Nos casos de reincidência, ocorridos em estabelecimentos particulares de
qualquer natureza, o juiz poderá determinar
a pena adicional de suspensão do funcionamento, por até um ano.
Art. 5' Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 6" Revogam-se a Lei n 9 1.390, de
3 de julho de 1951. e as demais disposições
em contrário.
Justificação
Uma das mais ignóbeis e abjetas atitudes
que um cidadão pode assumir com seu semelhante, é qualquer forma de discriminação
por preconceito racial.
Em verdade, sem embargo de todo desenvolvimento tecnológico e científico, parcela
ponderável da Humanidade ainda não logrou
alcançar um nível de consciência livre de todas as discriminações e de todos os preconceitos.
Entretanto, não é admissível que brasileiros ou estrangeiros que estejam no País, sejam vítimas de atentados contra seus inalienáveis direitos, por preconceito racial.
Por isso, em muito boa hora foi inserida
na Lei Maior norma determinando que a prática do racismo constitui crime inafiançável
e imprescritível, sujeito à pena de reclusão,
nos termos da lei. (Inciso XLII, do art. 59)
De fato, conquanto a Lei Afonso Arinos
(Lei n9 1.390, de 3 de julho de 1951), que
passou a considerar o racismo como contravenção penal, configurando um importante
avanço, perdeu ela sua força, ao longo dos
anos, particularmente devido às benignas penalidades previstas, quer de multa, quer de
prisão simples.
Daí a necessidade urgente da medida preconizada pelo legislador-constituinte, que,
através desta proposição, pretendemos regulamentar.
Não escoudemos que a base de nossa iniciativa é a Lei Afonso Arinos, que foi adaptada
aos tempos atuais e com a cominação de penas de reclusão, tal como determina a Constituição Federal.
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Esperamos, destarte, que a proposição venha a merecer o beneplácito de nossos ilustres
Pares.
Sala das Sessões, 3 de abril de 1991. Deputado Ary Kara.
LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

...................................................... ....
TÍTULO 11
Dos Direitos e Garantias Fundamentais
CAPÍTULO I
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos
Art. 5" Todos são iguais perante a lei,
sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito
à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança
e à propriedade, nos termos seguintes.
XLII - a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei.
LEI N" 1.390, DE 3 DE
JULHO DE 1951
Inclui entre as contravenções penais a
prática de atos resultantes de preconcei.
tos de raça ou de cor.
Parágrafo único. Será considerado agente da contravenção o diretor, gerente ou responsável pelo estabelecimento.
Art. 2" Recusar alguém hospedagem em
hotel, pensão, estalagem ou estabelecimento
da mesma finalidade, por preconeito de raça
ou de cor.
Pena - prisão simples, de três meses a
um ano, e multa de Cr$ 5.000,00 (cinco mil
cruzeiros) a Cr$ 20.000,00 (vinte mil cruzeiros).
Art. 3° Recusar a venda de mercadorias
em lojas de qualquer gênero, ou atender
cliente em restaurantes, bares, confeitarias
e locais semelhantes, abertos ao público, onde se sirvam alimentos, bebidas, refrigerantes
e guloseimas, por preconceito de raça ou de
cor.
Pena - prisão simples, de quinze dias a
três meses, ou multa de Cr$ 500,00 (quinhentos cruzeiros) a Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros).
Art. 4" Recusar entrada em estabelecimento público, de diversões ou esporte, bem
como em salões de barhearias ou cabeleirei·
ros, por preconceitos de raça ou de cor.
Pena - prisão simples, de quinze dias a
três meses, ou multa de Cr$ 500,00 (quinhentos cruzeiros) a Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros).
Art~ 5' Recusar inscrição de aluno em estabelecimento de ensino de qualquer curso
ou grau por preconceito de raça ou de cor.
Pena - prisão simples, de três meses a
um ano, ou multa de Cr$ 500,00 (quinhentos

cruzeiros) a Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros).
Parágrafo único. Se se tratar de estabelecimento oficial de ensino a pena será a perda
do cargo para o agente, desde que apurada
em inquérito regular.
Art. 6" Obstar o acesso de alguém a qualquer cargo do funcionalismo público ou ao
serviço em qualquer ramo das forças armadas, por preconceito de raça ou de cor.
Pena -perda do cargo, depois de apurada
a responsabilidade em inquérito regular para
o funcionário dirigente de repartição de que
dependa a inscrição no concurso de habitação
dos candidatos.
.Art. 7" Negar ellJprego ou trabalho a al'guém em autarquia, sociedade de economia
mista, empresa concessionária de serviço pú'blico ou empresa privada por preconceito de
raça ou de cor.
'
Pena - prisão simples de três meses a um
ano e multa de Cr$ 500,00 (quinhentos cruzeiros) a Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros), no
caso de empresa privada perda do cargo para
o responsável pela recusa, no caso de autarquia, sociedade de economia mista e empresa
concessionária de serviço públio.
Art. 8" Nos casos de reincidência havidos em estabelecimentos particulares, poderá
o juiz determinar a pena adicional de suspensão do funcionamento, por prazo não superior ao três meses.
Art. 9' Esta lei entrará em vigor quinze
dias após a sua publicação revogadas as disposições em contrário.
PROJETO DE LEI N' 550, DE 1991
(Do Sr. Inocêncio Oliveira)
Acrescenta dispositivos à Lei n" 6.229,
de 17 de julho de 1975, que "dispõe sobre
a organização do Sistema Nacional de
Saúde", regulando a reposição parcial
do preço do medicamento.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Redação (ADM); e de Trabalho, de Administração e Serviço Público
-art. 24, n.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" É acrescentada ao art. 1", item
lI, da Lei n' 6.229, de 17 de julho de 1975,
a seguinte alínea:
"Art. I'"
..

11-

..

h) restituir 50% (cinqüenta por cento)
do valor dos medicamentos adquiridos,
mediante receita médica, pelos trabalhadores que percebam remuneração ou benefícios até 2 (dois) valores de referência."
Art. 2" Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 3" Revogam-se as disposições em
contrário.
Justificação
A Lei n" 6.229, de 1975, em seu art. 1".
item lI, alínea g, dispõe sobre a promoção
pelo Ministério do Trabalho e Previdência
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Social de medidas adequadas à redução do
custo dos medicamentos de eficácia compro, vada, inclusive subvencionando sua aquisição
ou distribuindo-os gratuitamente às classes
mais pobres da população.
A Central de Medicamentos (CEME, cuja
estrutura básica foi estabelecida pelo Decreto
n" 75.9RSI7S)tem por finalidade promover e
organizar o fornecimento, por preços acessíveis ou a título gratuito, de medicamentos
a quantos não puderem adquiri-los a preços
comuns.
Essas medidas, de largo alcance médico-assistencial, e que demonstram a preocupação
do Governo no atendimento às classes menos
privilegiadas, não previram aqueles casos em
que inexistem nos laboratórios oficiais determinados medicamentos. O indivíduo de baixa
renda, vê-se, assim. forçado a adquiri-lo na
praça, onerando sobremodo seu modesto orçamento.
Entendemos que a medida ora proposta
possa minimizar o prejuízo dos menos aquinhoados quando da reposição, pelo órgão
competente do Ministério da Previdência e
AssistênciaSocial, de SOC:'ó (cinqüenta por
cento) do preço dos medicamentos.
Desse modo, temos a veleidade de confessar nossa esperança em prestar auxJ1io à causa
dos que. arduamente. pelejam numa tentativa quase sempre frustrada. de fazer face
aos requisitos mínimos de sobrevivência com
seus magros salários.
Sala das Sessões, 3 de abril de 1991.
Deputado Inocêncio Oliveira.
LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMlSSÕES PERMANENTES
LEI N" 6.229. DE 17 DE
JULHO DE 1975
Dispõe sobre a organização do Sistema
Nacional de Saúde.

Art. I" O complexo de serviços. do setor
público e do setor privado, voltados para
ações de interesse da saúde. constitui o Sistema Nacional de Saúde, organizado e disciplinado nos termos desta lei. abrangendo as atividades que visem à promoção, proteção e
recuperação da saúde, nos seguintes campos
de ação.
11 - O do Ministério da Previdência e Assistência Social. com atuação voltada prinripf}lmente para o atendimento médico-assistencial individualizado. cabendo-lhe particularmente:
a) elaborar planos de prestação de serviços
de saúde às pessoas;
b) coordenar. em âmbito nacional. o subsistema de prestação de serviços de saúde
às pessoas;
c) credenciar para integrarem o subsistema público, instituições de finalidade não lucrativa que prestem serviços de saúde às pessoas;
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d) prestar diretamente serviços de saúde
às pessoas, ou contratá-los com entidades de
fins lucrativos ou não. sujeitando-as a fiscalização permanente;
e) experimentar novos métodos terapêuticos e novas modalidades de prestação de
assistência, avaliando sua melhor adequação
às necessidades do País;
f) fixar, em colaboração com o Ministério
da Saúde, normas e padrões para prestação
de serviços de saúde a pessoas, a serem observados pelas entidades vinculadas ao sistema;
g) promover medidas adequadas a redução do custo dos medicamentos de maior eficácia e de comprovada necessidade para proteção da saúde e combate às doenças, inclusive subvencionando sua aquisição ou distribuindo-os gratuitamente às classes mais pobres da população.

PROJETO DE LEI N' 560, DE 1991
(Do Sr. Francisco Silva)
Determina a obrigatoriedade da inser·
ção, na embalagem dos cosméticos, da
data de fabricação e validade do produto.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Redação (ADM); e de Seguridade Social e Familia - art. 24, lI.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Os fabricantes de cosméticos ficam obrigados a inserir nos produtos de beleza, a data de fabricação e a data de validade
do produto, como também a sua composição
química.
Art. 2" Sanções penais ao fabricante e
aos seus representantes e revendedores serão
aplicados pelo não-cumprimento do disposto
no artigo anterior.
Art. 3' Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 4'· Revogam-se as disposições em
contrário.
Justificação
Tornam-se, necessárias, urgentes providências para controlar o uso inadequado de
produtos de beleza.
Vários deles têm problemas de modificações químicas em sua composição, através
do tempo em que medeia entre sua fabricação e a sua utilização.
Estas modificações trazem prejuízos a epiderme dos usuários, sendo inclusive nocivos
à saúde, ocasionando, inúmeras vezes, assaduras e irritações na pele, manchas escuras
na face e até queda de cabelos.
Muitos produtos de beleza não registram.
em suas embalagens, nem a data de fabricação nem a data de sua validade.
Sem controlar a data de validade o usuário,
inadvertidamente, poderá ocasionar sérios
transtornos à sua saúde.
É preciso que todo o cosmético a ser comercializado seja fiscalizado pelo órgão de
saúde do Governo, obrigando o fabricante
a fazer constar no rótulo ou no selo, a data
de fabricação e da validade do produto.
Sala das Sessões, 3 de abril de 1991.
DeputadoFranciSco .Silva.

PROJETO DE LEI N" 567, DE 1991
(Do Sr. Max Rosenmann)
Isenta do Imposto sobre Produtos In·
dustrializados a aquisição, pelas prefei·
turas, de ambulâncias, ônibus e maquio
nários para abertura e conservação de
estradas.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Redação (ADM); e de Finanças
e Tributação - art. 24, lI.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' As prefeituras municipais são
isentas do pagamento do Imposto sobre Produtos Industrializados na aquisição de ambulâncias, ônibus e maquinários destinados à
abertura de estradas, observados os seguintes
limites:
.
I - para os municípios com até cinqüenta
mil habitantes, será isenta a aquisição de um
trator de esteira, uma pá carregadeira, uma
retroescavadeira, uma motoniveladora, quatro caminhões, duas ambulâncias e dois ônibus;
11 - para os municípios com mais de cinqüenta até cem mil habitantes, será isenta
a aquisição do dobro dos maquinários e veículos previstos no inciso I;
111 - para os municípios com mais de cem
mil e menos de duzentos mil habitantes. será
isenta a aquisição do triplo dos maquinário~
e veísulos previstos no inciso I;
IV - para os municípios com mais de duzentos mil e até quinhentos mil habitantes,
será isenta a aquisição do quadrúplo do previsto no inciso I;
V - para os municípios com mais de quinhentos mil habitantes, será isenta a aquisição do quíntuplo do previsto no inciso I.
Art. 2' Durante quatro anos, contados
do dia da aquisição, os maquinários e veículos
referidos no art. I\' não poderão ser alienados.
Art. 3" O atendimento dos requisitos populacionais exigidos por esta lei será comprovado mediante certidão fornecida pelo Instituto Brasíleiro de Geografia e Estatística.
Art. 4° Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 5' Revogam-se as disposições em
contrário.
Justificação
Esta proposição objetiva criar as condições
necessárias ao devido cumprimento das atribuições municipais, relativas à infra-estrutura
viária, ao transporte e a saúde. Para abrir
e conservar estradas vicinais (de capital importância para o escoamento da produção
agropecuária) e vias públicas locais; para
cumprir suas atribuições constitucionais concernentes ao atendimento da saúde de sua
população; para realizar o transporte de estudantes da rede municipal de ensino em zonas
rurais - os municípios necessitam de maquinários e veículos.
Como, porém, adquirir esses bens de altos
preços se os recursos financeiros são escassos? Para viabilizar o acesso a tais instrumentos de ação pública, é preciso reduzir os
custos da aquisição. É esta a finalidade deste
projeto de lei.
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Com a isenção proposta, haverá maior facilidade para as prefeituras em adquirir maquinário e veículos tão essenciais. Observe-se
que tal isenção não é ampla e indiscriminada:
ao contrário, limites rígidos são estabelecidos, levando-se em conta as faixas populacionais a serem atendidas pelos serviços públicos municipais pertinentes.
Além disso, é oportuno observar que, a
médio e longo prazo, a relativa perda da receita da União será plenamente compensada.
Com efeito, a melhoria das estradas vicinais
representará maior oferta de produtos agropecuários a preço menor, o que certamente
refletirá no incremento da quantidade e da
competitividade das exportações, aumentando o ingresso de divisas. Ademais, a melhoria
do atendimento emergencial de saúde contribuirá para a redução das despesas com seguridade social - isto sem falar na elevação da
qualidade de vida do povo, primeira tarefa
do poder público como um todo.
Finalmente, cabe observar que, com a vedação de alienações estabelecida pelo art. 2",
pretende-se prevenir eventuais utilizações
abusivas da isenção concedida.
Pelo auxílio aos municípios brasileiros e
pela melhoria do atendimento das necessidades da população que a proposição contempla, contamos com sua aprovação.
Sala das Sessões, 4 de abril 1991. - DeputadoMax Rosenmann.
PROJETO DE LEI N" 572, DE 1991
(Do Sr. Osvaldo Bender)
Dispõe sobre o acesso dos partidos polí.
ticos ao rádio e à televisão e dá outras
providéncias.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Redação (ADM); de Ciência
e Tecnologia, Comunicação e Informática; e à Mesa - art. 24. 11.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" O acesso dos partidos políticos
ao rádio e à televisão restringir-se-á, exclusiva'mente, às hipóteses previstas nesta lei e
disciplinadas pela Justiça Eleitoral.
Art. 2" Haverá. diariamente. de segunda
a sexta-feira, uma transmissão gratuita de cinco minutos de duração. veiculada por todas
as emissoras de rádio e televisão, destinada
à divulgação dos trabalhos das Casas do Congresso Nacional, sob responsabilidade de
suas Mesas Diretoras.
§ 1" O horário das transmissões a que se
refere o caput deste artigo será determinado
pelas emissoras, dentro das seguintes faixas:
I -entre 7:00h e 7h30min, para as e;nissoras de rádio;
II - entre 19h30min e 20:00h, para as
emissoras de televisão.
§ 2" Nos cinco últimos dias úteis de cada
mês. as transmissões a que se refere o capu!
deste artigo serão reservadas à divulgação da
atuação das bancadas dc cada partido político
nas Casas do Congresso Nacional, cabendo
às suas Mesas Diretoras:
I - proceder à divisão do tempo reservado
a cada bancada pelo critério de proporcio-
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nalidade entre o número de seus integrantes
e o número total de congressistas:
II - estabelecer um sistema de rodízio para a ordem de apresentaçüo de cada bancada
partidária.
Art. 3" Nos trinta dias anteriores à antevéspera oa realizaç<io de eleições. cada partido político poderá adquirir, através de recursos do fundo partidário, e"paços para transmissão de sua propaganda eleitoral no rádio
e na televi"ão.
§ I" Os horários de transmissão da propaganda referida no caput deste artigo serão
definidos através de livre negociação. homologada pela Justiça Eleitoral. entre cada partido político e as emissoras de rádio e televisão.
2' Caso se verifique a necessidade de
realizaçeio de segundo turno em c!eiç,io majorit,iria, a propaganda referida no caput deste
artigo ocorrerá a partir do dia seguinte à divulgaçüo oficial do resultado do primeiro turno. até a antevéspera da data do segundo
turno, observado o dispo~to no parágrafo ano
terior.
Art. 4" Esta lei entra em vigor na data
de sua publicaçáo.
Art. 5" Revogam-se as disposiçôes em
contrário.

*

Justificação
A sociedade brasileirra vem dando sinais
de cansaço com o excesso de programas políticos no nídio e na televisáo. Isto se reflete
nas pesquisas que. reikradamente, vêm
apontando os baixos índices de audiência a
esses programas.
Além disso, todos podemos testemunhar
os abusos a que a excessiva liberalidade da
legislação pertinente em vigor vem dando lugar: partidos de fancaria ocupando grandes
espaços nos meios de comunicação. veiculando programas do mais baixo nivel. O resultado é a descrença generalizada da população
na classe política.
Contra tal estado de coisas nos insurgimos,
através desta proposta. Ela encontra respaldo
no art. 17. § 3". da Constituiçáo da República,
que deixa à legislaçüo infraconstitucional a
disciplina do acesso gratuito dos partidos políticos ao rádio e à televisáo, sem fixar parâmetros. Ao legislador ordinário se reserva.
portanto, ampla margem de decisão.
Entendemos que a melhor forma de propaganda das agremiaçôes partid,irias - e a mais
conseqüente - é a informação. ao eleitorado, da atuação de suas bancadas no Parlamento. Por isto, resgatamos a saud,ível experiência da Constituinte: o notici:hio do Congresso Nacional. por si só. j:i valoriza os partidos, mas, além disso, procuramos deixar parte do tempo reservada diretamente às bancadas partidárias.
Quanto à propaganda eleitoral. cremos
que pode e deve ser feita ih expensas do fundo partidário. eliminando um protecionismo
cada dia mais execrado pela opinião pública.
Partidos e emissoras devem pactuar horários.
tempos e preços, sob a supervisão da prestigiosa Justiça Eleitoral.

Convictos de que nossa proposta serve ao
interesse nacional a atende às aspirações da
sociedade, esperamos seu acolhimento.
Sala das Sessôes. 4 de abril de 1991.
DeputadoOsvaldo Bender.
PROJETO DE LEI N' 577, DE 1991
(Do Sr. Costa Ferreira)
Institui o "Dia Nacional da Fé Cristã"
e determina outras providências.
(Às Cemissões de Constituição e Justiça e de Redação (ADM); c de Educação, Cultura e Desporto - Art. 24, lI.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. I" É instituído o "Dia Nacional da
Fé Cristã", a ser observado anualmente no
sábado imediatamente anterior ao segundo
domingo do mês de dezembro, "Dia da Bíblia".
Art. 2" Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 3" Revogam-se as disposições em
contrário.
Justificação
O "Dia da Bíblia", é observado pelas comunidades evangélicas brasileiras no segundo domingo do mês de dezembro anualmente, com reuniões especiais de caráter espiritual, quer em sessões solenes em edifícios
públicos, quer em concentrações públicas na
"Praça da Bíblia" (existentes em inúmeras
localidades) ou em locais onde existe "Monumento à Bíblia", quer em escola, ginásios
de esporte, estãdios de futebol etc...
Apesar de não ser oficialmente instituído
no País por lei federal (já o é, entretanto,
em alguns estados e em vários municípios),
o "Dia da Biblia", que data de 1549, quando
o Arcebispo Cramer, da Igreja da Inglaterra,
incluiu no "Livro de Oração Comum", durante o reinado de Eduardo VI, súplicas em
favor da leitura da Palavra de Deus, anualme~te, no segundo domingo do Natal, é festejado em mais de sessenta países ao redor
do mundo além do Brasil. onde é tradicionalmente festejado nesta data.
O projeto de lei que estamos apresentando
à consideração da Casa, instituindo o "Dia
Nacional da Fé Cristã", em conexão com o
"Dia da Bíblia" (e é por esta razão que o
art. l' determina sua observação anualmente
no sábado imediatamente anterior ao segundo domingo do mês de dezembro, pois só
assim se garante a necessária conexão entre
as duas datas. visto que, como neste ano,
o segundo sábado de dezembro pode ser posterior ao segundo domingo desse mês), cria
o ensejo para que os cristãos brasileiros, que
somados entre católicos, protestantes e ortodoxos, somam aproximadamente 2/3 da população do País, tenham maior e mais suficiente motivação para unir as duas datas, o
que facilitará em muito alcançarem elas o
objetivos desejado: melhor preparo e mais
inspiração para meditação e estudo e reverência em torno das Sagradas Escrituras.
Como membro da Igreja Evangélica "Assembléia de Deus", uma das maiores comunidades evengélicas do Brasil. e como "Gedeão
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Internacional", ativista de uma entidade internacional que, em vários países do mundo,
tem por único objetivo a maior difusão da
Palavra de Deus, espero ver aprovado e
transformado em lei o presente projeto, insti~'Jindo o "Dia Nacional da Fé Cristã", que
será um elo a mais para a união de todos
os cristãos em torno dos princípios de sua
fé, baseados exclusivamente na Bíblia, para
a maior honra e a maior glória do Verbo
Encarnado, o Senhor Jesus Cristo.
Sala das Sessões. 4 de abril de 1991.
DeputadoCosta Ferreira.

PROJETO DE LEI N° 579, DE 1991
(Do Sr. Sólon Borges dos Reis)
Dispõe sobre o crime de interferência
nos sistemas de informática.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Redação (ADM); e de Ciência
e Tecnologia, Comunicação e Informática - art. 24, lI.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Pratica crime quem, objetivando
proveito ilícito, para si ou para outrem, ou
ainda visando a causar prejuízo a alguém,
a um sistema, a computador, a equipamento
que componha o sistema ou a programa:
a) destrua ou altere, dolosamente, ou utilize de modo indevido, programa de computador a que tem acesso;
Pena: detenção de um a cinco anos e multa
igual ao valor do proveito visado ou do risco
de prejuízo da vítima:
b) abuse, por qualquer outra forma, de seu
direito de acesso a computador, a sistema
de computação, de transmissão de dados. ou
de processamento de transmissão de dados,
ou de processamento de dados de qualquer
espécie;
Pena: detenção de um a quatro anos e muIta igual ao valor do proveito visado ou do
risco de prejuízo da vítima;
c) introduza, dolosamente, em computador, programa ou instrução-comando que
destrua ou altere programa armazenado no
computador, ou por qualquer forma altere
seu desempenho:
Pena: detenção de um '1 quatro anos e multa igual ao valor do proveito visado ou do
risco de prejuízo da vítima;
d) utilize senha de outrem para obter acesso indevido a um sistema ou a um computador;
Pena: detenção de um a três anos e multa
igual ao valor do proveito visado ou do risco
de prejuízo da vítima;
e) obtenha intencionalmente, sem estar
devidamente autorizado, acesso a um sistema
ou a um computador;
Pena: detenção de um a três anos e multa
igual ao valor do proveito visado ou do risco
de prejuízo da vítima.
Art. 2° A interferência não-intencional,
por negligência, imperícia ou imprudência,
constitui crime culposo.
Pena: multa igual ao prejuízo causado. Mínimo de Cr$ 170.000,00 (cento e setenta mil
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cruzeiros). Na reincidência, detenção de um
a três meses e multa igual.
Art. 3<' Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 4" Revogam-se as disposições em
contrário.
Justificação
Dentre as conquistas da civilização contemporânea, entre as quais se alinha vitoriosamente, por sua extrema utilidade, avulta
o serviço de informática. O uso de computadores facilita extraordinariamente o trabalho
das empresas, tanto pela facilidade desses
maravilhosos aparelhos, de invenção genial
e veloz aperfeiçoamento altamente sofisticado de armazenar, com reduzido espaço, milhões de informações imprescindíveis à continuidade e ao desenvolvimento das atividades
empresariais, como pela rapidez, que se diria
fulminante, com que deduzem soluções para
os mais intrincados problemas matemáticos.
A informática permitiu o maior feito tecnológico do século XX - a descida dos astronautas norte-americanos na Lua; e é básico
fator de êxito das viagens espaciais. Adotada
na aviação civil, contribui para a atual tran~
qüilidade generalizada das viagens aéreas. As
Forças Armadas nela baseiam seus mais sofisticados equipamentos, de defesa, ataque e
contra-ataque.
Organizam-se os serviços de informática,
em todas as áreas; e é possível, através deles,
entrever variações climáticas, tendências econômicas que afetam as empresas e a própria
economia das nações.
A nova ciência, despertou principalmente
entre os jovens mais bem- dotados, em todo
o mundo, extrema curiosidade e o maior interesse. Surgem entre eles verdadeiros gênios,
capazes de manejar, apesar da idade às vezes
juvenil, os monstruosos e, paradoxalmente,
extremamente delicados computadores.
Surgem, entretanto, aqui e ali, desses gênios desequilibrados, que superam todas expectativas, e são capazes de interferir, até
mesmo por desfastio ou brincadeira, nos segredos militares mais ciosamente reservados,
como sucedeu com a sua ingerência nos serviços secretos do Pentágono, nos Estados Unidos da América do Norte.
Noticia-se agora ter-se verificado, nesse
país, uma estranha invasão de "vírus" nos
computadores, podendo destruir preciosos
programas das empresas e as colocando em
sérias dificuldades para ordenar seus negócios.
Identificou, a polícia americana, um desses
jovens, certamente dotado de aguda inteligência e grande conhecimento do mundo da
cibernética, acusando-o de inocular aquele
"vírus", que perturbou a vida das empresas
privadas e dos organismos estatais.
Acabou, o infrator, admitindo a culpa; e
a Justiça americana tende a impor-lhe uma
pena de prisão de até 5 anos.
O exemplo pode frutificar pelo mundo. E
no Brasil, em que a informática já conta com
notável tecnologia e com técnicos consumados, pode-se vir a ser igualmente vítima des-

ses verdadeiros atentados à economia das empresas.
Além dos Estados Unidos, outros países:
já estão reagindo, com legislação própria, especificamente destinada a prevenir, conter
e punir os chamados crimes de computador.
Na Inglaterra, lei de 29 de agosto de 1990,
o "Computer Misure Act", para cujo cumprimento a Scotland Yard já dispõe, há meses,
de uma "Unidade de Crimes de Computador", tendo já investigado 70 crimes, dos
quais a metade elucidada.
Na Interpol, uma comissão de crimes por
computador estuda a elaboração de uma legislação para adoção internacional.
Urge, assim, que se defina, desde logo,
também entre nós, como crime,·a prática de
atividades, como descrita, e que se estabeleça, em grau adequado, a sua prevenção,
contenção e devida punição.
Sala das Sessões, 4 de abril de 1991. Deputado Sólon Borges dos Reis.
PROJETO DE LEI N' 581, DE 1991
(Do Sr. Francisco Diógenes)
Dispõe sobre cursos noturnos nas universidades federais.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Redação (ADM); e de Educação, Cultura e Desporto - art. 24, lI.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' As universidades federais manterão em funcionamento, a partir do segundo
semestre de 1991, cursos noturnos regulares
em áreas a serem definidas pelo Conselho
Federal de Educação.
Parágrafo único. Os cursos serão definidos com observância da procura verificada,
em forma de opção, nos vestibulares dos últimos cinco anos.
Art. 2\' No segundo semestre de 1991, serão oferecidos cursos noturnos regulares em
pelo menos cinqüenta por cento de todos os
cursos diurnos mantidos em funcionamento,
devendo aqueles atingirem cem por cento de
oferta a partir do ano letivo de 1992.
Art. 39 As vagas nos cursos noturnos regulares serão ocupadas, prioritariamente,
por alunos carentes, selecionados pelo critério de renda própria ou de renda dos pais
e responsáveis.
Art. 4" Esta lei será regulamentada pelo
Poder Executivo no prazo de trinta dias da
publicação.
Art. 5' Esta lei vigora com a publicação.
Art. 6' Revogam-se as disposições em
contrário.
Justificação
A tão propalada reforma da universidade,
levando-a a tornar-se mais democrática, não
será realizada enquanto não obter efetiva universalização do acesso dos candidatos às va-'
gas oferecidas nos diversos cursos regulares,
·nos termos constitucionais.
Para isso, é urgente que as universidades
públicas comecem a oferecer cursos noturnos, por não se justificar mais que hoje, em
todo País, as vagas no ensino oficial de tercei-

ro grau correspondam a apenas sete por cento
da capacidade de toda rede nacional.
A proposta atualmente em discussão, no
sentido que a universidade pública passe a
ser paga, além de simplória, só conduzirá a
mais uma manifesta e flagrante injustiça, pois
implicará que aqueles alunos carentes, que
ainda conseguem nela entrar, não teriam
mais essa possibilidade.
Nos termos deste projeto, a ampliação programada na oferta de vagas em cursos regulares noturnos é, seguramente, a melhor resposta que o Congresso Nacional poderá oferecer à solerte campanha, que visa destruir
a universidade pública no País.
Com a urgente adoção do horário noturno
nas universidades federais, o número de vagas por elas oferecido praticamente dobrará,
contrapondo-se tal proposta, portanto, à programação do Ministério da Educação, que
prevê expansão do número de vagas, até o
ano de 1994, em quinhentas mil matrículas
novas.
A ociosidade existente não se justifica nem
pode perdurar; talvez possa ser explicada por
questões de natureza cultural e por velada
resistência dos corpos docentes e das classes
dirigentes universitárias, esquecidos de que
o ensino não é atividade meramente burocrática.
Os cursos noturnos poderão reverter a
atual tendência de, cada vez mais, alunos pobres paguem altas mensalidades para poder
estudar à noite, em faculdades parHculares,
enquanto alunos abastados estudam de graça,
em universidades públicas, custeadas por toda a sociedade, e à noite fiquem vagando
pelos "barzinhos".
Este é um projeto corajoso, e que, por
isso, atende à realidade do ensino universitário em nosso País. Vamos aprová-lo!
Sala das Sessões, 4 de abril de 1991. Deputado Francisco Diógenes.
PROJETO DE LEI N' 584, DE 1991
(Do Sr. Francisco Diógenes)
Dispõe sobre seguro locatício imobiliário.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Redação (ADM); e de Finanças
e Tributação - art. 24, lI.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" É instituído seguro imobiliário,
de caráter obrigatório, em todos os contratos
de locação residencial e comercial, destinado
a garantir:
a} o pagamento, na data de vencimento,
do valor do aluguel;
b) a cobertura de danos, causados ao imóvel, por evento de qualquer natureza;
c) cumprimento de obrigação de natureza
fiscal que venha a onerar o imóvel.
Art. 29 O valor do prêmio do seguro será
dividido, em partes iguais. entre locador e
locatário.
Art. 3" A fixação do prêmio de seguro
será feita por meio de estudos a cargo da
Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, de acordo com índices a serem divulga-

4912 Terça-feira 30

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

dos mensalmente e quelev'arão em conta o
comportamento do mercado Imobiliário.
Art. 4" Esta lei entra' em vigor na data
de sua publicação.
Art. S9 Revogam-se as disposições em
contrário.
Justificação
As relações entre locador e locatário de
imóveis, residenciais e comerciais, têm-se deteriorado, nos últimos anos, por não existir
legislação que assegure equihbrio entre as
partes, fator que se vem agravando na medida.
em que cresce o déficit habitacional no País"
calculado, hoje, em cerca de quinze milhões,
de moradias.
Estima-se, por outra parte, que somente
nos Estados do Rio de Janeiro e de São Paulo,
existam, fechados, aproximadamente, noventa mil imóveis, fato que contribui para
estreitar ainda mais o mercado.
O fim da indústria da fiança, por meio de
seguro locatício obrigatório, somente ocorrerá se o prêmio for fixado com base em critérios que atendam à realidade do mercado segurador nacional, bem como o fim da indústria de informações cadastrais.
Trata o projeto, portanto, de providencia
destinada a solucionar, de fato, parte impor"
tante do problema da locação residencial e
comercial em nosso País, razão por que confiamos em sua rápida transformação em matéria legislada.
Sala das Sessões, 4 de abril de 1991.
Deputado Francisco Diógenes.
PROJETO DE LEI N' 585, DE 1991
(Do Sr. Francisco Diógenes)
Autoriza o Poder Executivo a instituir
a Escola Técnica Federal de Cruzeiro do.
Sul, no Estado do Acre.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Redação (ADM); de Finanças
e Tributação (ADM); e de Educação,
Cultura e Desporto - art. 24, 11.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 É o Poder Executivo autorizado'
a instituir a Escola Técnica Federal de Cruzeiro do Sul no Estado do Acre, vinculada
ao Ministério da Educação, com sede no município da mesma denominação.
.
Art. 29 A instalação do estabelecimento
de ensino criado por esta lei subordina-se à
prévia consignação, no Orçamento da UniãÇJ,
das dotações necessárias, assim como, criação de cargos, funções e empregos indispensáveis ao seu funcionamento, por iniciativa
exclusiva do Presidente da República.
Art. 3' Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposições em
contrário.
Justificação'
O Município de Cruzeiro do Sul, com potencial agrícola carente de incentivo, merece
ser contemplado pelo projeto referido, pois
que o pleno desenvolvimento das atividades
agrícolas, nessa vasta área, vem encontrando

entrave de conseqüencias crescentes, pela absoluta falta de técnicos agrícolas de nível médio.
, A carência desses profissionais impede a
aplicação de técnicas adequadas ao conveniente andamento das atividades agropastoris, o que só poderá ser solucionada com a
instalação de uma Escola Agrícola em Cruzeiro do Sul.
Uma escola desse porte inibirá o exodo
excessivo de jovens para grandes centros do
País, em busca de melhores condições de vida, absorvendo a atenção de alunos da região
geográfica. do município, e propiciará o desenvolvimento ordenado do setor.
. Com esse objetivo, preconizamos, nesta
proposição, a criação da Escola Agrícola de
Cruzeiro do Sul, Município dos mais progressistas do Estado do Acre, que apresenta plenas condições de abrigar e suprir as exigências
de tal escola.
. Em se tratando de providência fundamentai para o desenvolvimento sócio-econômico
de parcela apreciável do Estado do Acre, esperamos que a proposição mereça a acolhida
dos ilustres pares.
Sala das Sessões, 4 de abril de 1991. Deputado Francisco Diógenes.

ERRATA
Republica-se, em virtude de novo despacho do SI. Presidente, as seguintes proposições:
I - Projeto de Lei Complementar n" 112,
de 1989 (Do Sr. Max Rosenmann) - Novo
despacho: 16-4-91: Apense-se ao Projeto de
Lei Complementar n" 33, de 1988.
.
2 - Projeto de Lei Complementar n'" 180,
de 1989 (Do SI. Vladimir Palmeira) - Novo
despacho: 16-4-91: Apense-se ao Projeto de
Lei Complementar n" 33, de 1988.
3 - Projeto de Lei Complementar n'" 244,
. de 1990 (Do Sr. Ney Lopes) - Novo despacho: 16-4-91: Apense-se ao Projeto de Lei
Complementar n" 33, de 1988.
4- Projeto de Lei Complementar n" 271,
de 1990 (Dos Srs. Haroldo Sabóia e Vilson
Souza) - Novo despacho: 16-4-91: Apense-se ao Projeto de Lei Complementar n" 33,
de 1988.
S - Projeto de Lei Complementar n" 274,
de 1990 (Dos Srs. Haroldo Sabóia e Nelton
Friedrich) - Novo despacho: 16-4-91: Apense-se ao Projeto de Lei Complementar n" 33,
de 1988.
6 - Projeto de Lei n" 2.613, de 1989 (Do
Sr. Haroldo Lima) - Novo despacho:
16-4-91: As Comissões de Constituição e Justiça e de Redação (ADM); e de Finanças
e Tributação.
7 - Projeto de Lei n" 3.844, de 1989 (Do
SI. Victor Faccioni) - Novo despacho:
16-4-91: Apense-se ao Projeto de Lei n"
3.434, de 1989.
8 - Projeto de Lei n9 4.17S, de 1989 (Do
~r. Koyu Iha) - Novo despacho: 16-4-91:
As Comissões de Constituição e Justiça e de
Redação (ADM); e de Viação e Transportes,
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Desenvolvimento Urbano e Interior - art.
24, II.
9 - Projeto de Lei n" 4.396, de 1989 (Do
SI. Vict(~J Faccioni) - Novo despacho:
16-4-91: A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação - art. 24, 11.
10 - Projeto de Lei n" 5.20S. de 1990 (Do
SI. Har<?ldo Lima) - Novo despacho:
16-4-91: As Comissões de Constituição e Justiça e de Redação (ADM); e de Trabalho,
de Administração e Serviço Público - art.
24, rI.
11- Projeto de Lei n" S.206. de 1990 (Do
SI. Haroldo Lima) - Novo despacho:
16-4-91: Apense-se ao Projeto de Lei n"
5.077, de 1990.
12 - Projeto de Lei n" S.221, de 1990 (Do
SI. Koyu rha) - Novo despacho: 16-4-91:
Apense-se ao Projeto de Lei n" 4.17S. de
1989.
13 - Projeto de Lei n" S.400, de 1990 (Do
Sr. Vladi.mir Palmeira) - Novo despacho:
16-4-91: As Comissões de Constituição e Justiça e de Redação (ADM); e de Trabalho.
de Administração e Serviço Público - art.
24, lI.
14 - Projeto de Lei n" 6.109. de 1990 (Dos
Srs. Sigmaringa Seixas e Nelt!Jn Friedrich)
- Novo despacho: 16-4-91: As Comissões
de Constituição e Justiça e de Redação
(ADM); de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias; e de Finanças e Tributação - art. 24, lI.
O SR. PRESIDENTE (Jabes Rabelo) Passa-se ao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE
Tem a palavra o Sr. Hugo Biehl.
O SR. HUGO BIEHL (PDS -SC. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Srs. Deputados, venho a esta tribuna para
abordar tema da mais alta relevância para
o momento da agropecuária nacional, dos pequenos agricultores e, também, dos consumidores brasileiros.
Tratarei mais uma vez da questão da triticultura nacional e da aflitiva situação por que
passam os agricultores da região Centro-Sul,
em especial de meu Estado de Santa Catarina, que se dedicam ao cultivo do trigo.
Esta cultura, de tão longa tradição de cultivo no interior da região Sul, de tamanha importância estratégica para a economia nacional e tão relevante na alimentação de nosso
povo, é peça fundamental na engrenagem da
economia agrícola e mesmo da economia como um todo. Aproximadamerite SOO mil pessoas são empregadas em atividades relacionadas ao trigo, inúmeras empresas que produzem insumos para a agricultura e que processam a produção tritícola recolhem impostos necessários ao financiamento do desenvolvimento nacional.
Cultivo de inverno, que, portanto, permite
manter cobert6J o solo nesta época, o trigo,
sob o ponto de vista econômico do agricultor,
desempenha, também, importante papel: é
através de seu cultivo que o agricultor utiliza
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mais intensamente os recursos aplicados em
sua propriedade. com máquinas. equipamentos, mãocde-obra, fertilizantes. É da renda
do trigo que ele tira recursos 'que lhe permitirão semeár as cultura's de verãó vice-versa:
O trigo, aí, répresenta importante fator de
redução de custos da cultura da soja. 'Não
é por nada que se desenvolveu tão intenso
sistema de produção, baseado na "dobradinha", no binômio trigo-soja.
Juntos. estes dois produtos são responsáveis por cerca de 40% da produção nacional
de grãos.
'
Ao longo de uma extensa história de trabálho, os agricultores brasiléiros fizeram,' da
produção nacional de trigo. uma realidad~
de causar inveja. De uma'pródução da ordem
de 1,8 milhão de toneladas em i970, a produção nacional saltou para 6,1 milhões de 'toneladas em 1987. Isto tudo graças. principalmente, ao esforço empreendedor e à dedicação do agricultor.
Já chegamos a atingir a auto-suficiência de
trigo, uma das metas almejadas por nossa
sociedade. Entretanto, estamos, agora, na
iminência, de não produzir metade do trigo
que consumimos.
Tal situação se deve a vários fatores: ano
passado houve uma quebra da produção, motivada por geadas em época inoportuna; há
uma crise generalizada na economia. mas
principalmente decorre tal situação dos descaminhos da política nacional em relação ao
setor tritícola.
Com efeito, Sr. Presidente e' Srs. D'ep~ta
dos, há cerca de quatro anos que o triticultores são 'penalizados por políticas restritivas
de crédito' é de preços. Associado à' quebra
da safra passada e, mais recentemente, ao
cataclismo decorrente da seca ocorrente sobre as safras de verão, tal situação torna iminente um caos no setor produtivo do trigo.
E o que'se faz para contornar tal situação?
Jogam-Sé mais problemas para o triticultor.
O Governo'Federal prevê solucionar tal situação importando trigo de outros países, sob
alegação de' que é mais barato. Esquece-se
de que ·esse trigo é subsidiado e que importações a baixo preço desestruturam a produção nacional.
A situação do setor tritícola é altamente
problemática. Os triticultores estão com dívidas junto aos bancos e as suas cooperativas.
O nível de inadimplência, decorrente das situações que aqui já abordei, é muito alto,
e, ao invés de apoiar estes produtores, que
tanto têm dado à agricultura nacional, o Governo decide importar trigo, que concorrerá,
em condiçÕes especiais, com a produção brasileira, e, além disto, fixa valores de VBC
e de preço mínimo muito abaixo do necessário. O VBC (de Cr$ 33.300,00/ha) e o preço
mínimo (de Cr$ 27.888.70ft), fixados pelo
Governo são, apenas, 55% do valor proposto
pelos produtores; haveria que corrigi-los em
~O% para que atingissem o valor adequado.
E natural que o Governo queira exigir maior
eficiência econômica da agricultura nacional,
mas não será por esta via que isso será obtido.

e

Acresce-se a isto o fato de estarem pendentes. ainda. milhares de processos de indenização de perdas. através do Proagro, o que
significa uma inadimplência do Governo para
com os agricultores.
A conjugação,de tais fatos,leva a uma total
e perigosa descapitalização do triticultor brasileiro. Corremos o risco de. ver desestruturado todo o setor de.produção do trigo nado-o
nal, com riscos à produção futura. Não é este,
decididamente, o modelo desejado pela sociedade brasileira para o setor produtivo na:
cional. Esta sociedade investiu pesadamente
no estímulo e'incentivo,naestruturação deste
setor, para qile obtivéssemos a auto-suficiência e a produção própria de um produto estratégico no abasteéimertto alimentar da população. Não pode umá política de conjuntura,
elaborada deforma alheia aos interesses do
setor. deitar por terra tanto esforço.
Sr. Presidente. Srs. Deputados, em nome
dos triticultores deste País e, em especial,
de meu estado. conc1amo esta Casa a não,
permitir que se concretize esta política. Ape~,
lo a V. Ex" para: que~ po.!' todas' as formas"
gestionemos junto ao Poder' Executivo nó
sentido de rever' sua política para o setor trití-,
cola. mudando os critérios que levam à importação e, principalmente, agilizando o pagamento das indenizações do Proagro e reajustando o valor do VBC e'do preço mínimo.
Só assim. poderemos dar um alento àqueles
que, no campo, asseguram o abastecimento
alimentar de nossa gente.

o SR. NILSON GIBSON (PMDB - PE.
Pronuncia o scguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados. recentemente.
ocupando esta tribuna. denurtciei irregularidadesna administração do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) pela Caixa
Econômica Federal. apontadas pelo Presidente da Federação dos Bancários do Nor.'
deste. João Bandeira e. também. pelo Presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Crédito, Lourenço
Prado. através de documento que registrei
nos Anais da Câmara dos Deputados.
Sr. Presidente,'a Procuradoria Geral da
República acatou denúncia dos líderes antes
referidos. que desejam uma auditoria do Tribunal de Contas da União (TCU) para determinar o destino de 111 bilhões de cruzeiros
que a Caixa Econômica Federal deixou de
aplicar em saneamento, habitação e infra-estrutura no Governo do Presidente Fernando
Collor de Mello (1990). Segundo os líderes
João Bandeira e Lourenço Prado, o Conselho
Curador está praticamente desativado. tanto
que na sexta-feira passada, 26 de abril, mais
uma vez adiou sua reuniào. O adiamento da
reunião foi justificado pela Presidência da
Caixa Econômica Federal como forma de evitar o número elevado de denúncias de irregularidades e de questões polêmicas em pauta.
Sr. Presidente, os assuntos mais importantes em discussão são propostas da própria
presidência da Caixa Econômica Federal.
que quer aumentar o dinheiro disponível nào
aplicado em seus cofres e elevar a tarifa da
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rede bancária arreca.dadora de 1.2% para,
2.2% dos depósitos. E um absurdo! As ques'
tões sugeridas pelos líderes João Bandeira
e Lourenço Prado acabam esbarrando em intermináveis pedidos de vista por parte do
banco. Segundo as lideranças dos trabalhadores, essas questões acabam sendo arqui·
vadas e proteladas.
SI'. Presidente, Sr" e Srs. Deputados. os
órgãos de classe envolvidos na denúncia conseguiram que o assunto entrasse na pauta da
Procuradoria em -caráter de urgência. Antes
de' levar a Caixa Econômica Federal. gestora
do Fundo. à Justiça, eles tentaram obter explicações do Presidente da instituição na Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados. Como não saíram satisfeitos com os núme'ros apresentados e com as respostas do
Presidente da Caixa Econômica Federal, resolveram recorrer à Justiça, última instância
para solucionar a controvérsia.
Sr. Presidente. o cancelamento da reunião
agravou a situação. pois as lideranças dos trabalhadores iriam discutir a nomeação do novo Secretário-Executivo do Conselho Curador'do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Júlio César Carneiro. nome imposto pelo Presidente da Caixa Econômica
Federal ao Ministro do Trabalho.
Sr. Presidente, Sr'< e Srs. Deputados, os
líderes João Bandcira. da Federação dos
Bancários do Nordeste. e Lourenço Prado,
da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Crédito (CONTEC) querem processar o Presidente da Caixa Econô'
mica Federal por apropriação indébita e j ustificam o pedido da ação penal pela falta de
informações sobre o saldo. as aplicações e
a gestão dos recursos do FGTS pela Caixa
Econômica Federal. Informam os líderes dos
trabalhadores. em documento enviado aos
Ministérios da Justiça e da Economia. à Procuradoria Geral e a mim - já fiz até a transcrição desse documento nos Anais da Câmara
dos Deputados - que o dinheiro do Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
está sendo aplicado na ciranda financeira.
com prejuízos para os trabalhadores.
Concluo, Sr. Presidente. Sr" e Srs. Deputados. solicitando incontinenti que o Tribunal
de Contas da União (TCU) efetue, urgentemente, uma auditoria para determinar o destipo de 111 bilhões de cruzeiros que a Caixa
Econômica Federal deixou de aplicar em saneamento, habitação e infra-estrutura. em
1990.
.
Oportunamente voltarei ao assunto.
O SR. JAIR BOLSONARO (PDC - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente.
Sr" e Srs. Deputados, sem,ana passada mais
um militar da reserva foi preso, não em virtu-,
de de ter reclamado dos salários baixos, mas
por ter dado entrevista à imprensa. Nessa
entrevista, considerada como ato indigno e
atentatório às Forças Armadas. e ele disse:
"Este é o momento de um amplo debate pela sociedade civil, pois as Forças
Armadas precisam combater o verdadeiro inimigo do País, que é o subdesenvol-
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vimento, a fome e a miséria dos brasileiros."
Parece incrível, mas um tenente-coronel
do Exército está cumprindo dez dias de prisão.
por causa desta declaração!
Sr. Presidente, faço este pronunciamento
também em minha defesa', porque, se acontecer de em lY94 não me reeleger Deputado
Federal e vier a dar uma declaração à imprensa, vão também querer me buscar em casa,
porque por livre e espontânea vontade não
irei preso. Tenho recomendado aos meus colegas da reserva que usem até da força, porque há uma lei que permite ao militar da
reserva pronunciar-se através da imprensa.
Assim sendo, em defesa mio só do coronel
Péricles, mas também dos militares da reserva, enviei ao Jornal do Brasil - já que foi
nesse órgâo de imprensa que o coronel falou
sobre as Forças Armadas· - carta em que
comento esse episódio.
Gostaria então que ficasse registrada nos
Anais desta Casa a carta enviada por mim
ao Jornal do Brasil redigida nos seguintes
termos:
"Brasília, DF, 26 de abril de 19Y1
I1m" Sr. Editor do Jornal do Brasil,
Solicito a publicação desta na' seção
"cartas aos leitores" deste conceituado
jornal.
Com referência à entrevista concedida
a este conceituado Jornal pelo Ten. Cel.
RI do Exército, Sr. Péricles Augusto
Arocha da Cunha, em que pesem algumas críticas aos militares como um todo,
e mesmo a referência a minha pessoa,
quando disse que "a questão salarial é
uma verdadeira bandeira para deputados militares, como os Jair Bolsonaros
da vida", não podemos deixar de reconhecer que a prisão imposta ao militar
inativo configurou-se num ato ilegal e
abusivo de autoridade. A Lei n"
7.524/86, de autoria do então Senador
Itamar Franco, permite ao militar inativo, independentemente das disposições
constantes dos regulamentos disciplinares. manifestar-se junto à imprensa sobre qualquer assunto, exceto os de natureza militar de caráter sigiloso. Assim
sendo. o ato de sua prisão configura-se
num desrespeito ao Exm" Sr. Vice-Presidente da República, ao Congresso Nacional que votou e aprovou esta lei, bem
como à Constituição brasileira, em seu
art. 5", inciso LXI. nnde diz que "ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada
de autoridade judiciária competente ... ".
Cabe lembrar que no mesmo inciso se
exclui o caso da transgressão militar,
mas, de acordo com a Lei n" 7.524/86,
não tendo o referido militar inativo, em
sua entrevista. tecido qualquer comentário sobre assunto de natureza militar
de caráter sigiloso, o mesmo não poderia
ser detido sob a acusação de ter cometido
transgressão disciplinar.

Pelos motivos expostos, como cidadão
brasileiro, impetrei, no Superior Tribunal Militar, o competente habeas corpus,
fundamentado no art. 5". inciso LXIII
da CF.
Reafirmo que minha ingerência no ás.
sunto. assim só se fez não em defesa especial do Ten. Cel. Péricles. mas em defesa de todos os militares inativos do
Brasil. que têm o direito de se manifestar
junto à imprensa, afinal. num país que
se diz democrático onde todos devem
participar de seu futuro. não se pode admitir que por parte. de ·algumas. autoridades se continue a dar.o tratameIJto .
de albergado aos militares da Reserva'
das Forças Armadas."
Assim sendo. Sr: Presidente, aguardo an- .
siosamente o pronunciamento do Supremo
Tribunal Militar sobre o habeas corpus,

o SR. MUNHOZ DA ROCHA (PSDB PRo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr~
Presidente, Srs. Deputados, a imprensa t~m
publicado artigÇ>s apontando dificuldades financeiras em algumas estatais. como é o caso
da RFFSA, que aparece encabeçando a lista
dos 600 maiores devedores do INSS, com um
débito de 28 bilhões de cruzeiros.
.
A empresa passa, realmente. por uma situação nada confortável, o que não surpreende aqueles que conhecem o inadequado tratamento que lhe vem sendo dado, há muitos
anos, por aqueles que decidem sobre a distribuição de recursos para os diversos setores.
baseados em equivocada relação de prioridades nacionais.
Que a ferrovia vem sendo relegada a segundo plano, é do conhecimento público. Muitos
falam, com justificada indignação. sobre a
situação dos transportes no Brasil, não compreendendo nem aceitando que nosso País,
com dimensões continentais, conte apenas
com um modesto esboço de malha ferroviária, que, para atingir a casa dos 30.000 quilô- ,
metros, tem que computar até mesmo as linhas da estrada de ferro Corcovado!
Mas, retornando à questão do endividamento que tem provocado verdadeiro bombardeio conta a RFFSA, penso ter chegado
o momento de dar um giro de 1809 na boca
do canhão, mudando a linha de mira da empresa para os seus devedores - o Governo
Federal. por exemplo.
É sabido que muitos trechos de linhas não
rentáveis são mantidos por razões sociais ou
estratégicas e que muitas passagens são cobradas bem abaixo do custo, também por razões sociais. Há casos em que não chegam
a 25% das despesas, só atingindo a casa dos
50% no subúrbios de São Paulo.
Como pagamento desses serviços prestados por interesse do Governo, a RFFSA devia receber, só da rubrica "Normalização
Contábil", uma importância da ordem de 155
milhões de dólares por ano. mas os repasses
têm sido feito muitíssimo abaixo desse valor,
havendo um débito acumulado de 200 milhões de dólares, correspondente ao período
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de 1985 a I990, dos quais 100 milhões referem-se ao ano passado.
,Percebe-se. portanto, que no confronto deve, haver, a RFfSA tem, na verdade, um
signifit:;ativo crédito a receber da União.
Para que se possa fazer uma melhor avaliação desse assunto, informo que já-enviei ofício ao Ministério da Economia solicitando
o perfil de tão falada dívida. bem como a
programação para a sua liquidação.
Ao concluir. Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero mais uma vez fazer apelo muito
especial para os companheiros parlamentares
no sentido de que dêem maior atenção à análise do veto do Presidente da República ao
projeto de lei referente à complementação
da aposentadoria dos ferroviários e da pensão
das suas viúvas.
Esse projeto foi apresentado no final do
ano passado com o único objetivo de reunir
num só instrumento toda a legislação existente sobre o assunto, que garante essa complementação que, vem sendo paga, de maneira pacífica, no decorrer de vários anos.
.Quero lembrar. ainda, Sr. Presidente, 'que
em hipótese alguma a aprovação desse projeto de lei ,implica. novo ônus para a União,
uma vez que. essa complementação se exaure
no tempo; faz jus a'ela somente aqueles que
ingressaram na empresa até 31 de outubro
de 1969.
Então. o meu pedido aos colegas parlamentares é para que dêem maior atenção à
matéria, a fim de conseguirmos ·derrubar o
veto presidencial e restabelecermos a tranqüilidade no seio da famI1ia ferroviária.
Muito obrigado a todos os companheiros.
O SR. SALA'fIEL CARVALHO (Bloco PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S1'" e Srs. Deputados, oniem, o jornal
Folha de S. Paulo publicou uma pesquisa cujo
resultado foi anunciado com destaque, na primeira página. O objetivo da pesquisa foi avaliar o comportamento da sociedade orasileira
diante da adOÇa0 da pena de morte. É um
tema que está em evidência. que está em debate nesta Casa, onde o Deputado Amaral
Netto apresentou proposta que pretende legitimar. oficializar a pena de morte ho Brasil.
Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, evidentemente, o resultado da pesquisa não poderia ser outro senão aquele que está publicado no jornal: a ampla maioria da sociedade
confere apoio irrestrito à realização de um
plebiscito para a adoção da pena de morte.
Aliás confere apoio irrestrito à realização do
plebiscito e à própria adoção da pena de morte.
Sr. Presidente, o resultado é bastante óbvio
se levarmos em consideração o clima em que
vive a sociedade brasileira, principalmente
a população dos grandes centros urbanos. É
uma massa de pessoas que vive amedrontada
diante das ameaças, da constante violência
de que é vítima. Sem dúvida alguma, o resultado da pesquisa é a resposta de uma sociedade angustiada, amedrontada.
É importante destacar as razões que levam
essa maioria a ser favorável à pena de morte:
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a principal delas é exatamente a expectativa
Mas essa luta está ficando cada vez mais
de que a adoção da pena de morte implicará
difícil.,
a redução dos índices de'criminalidade, oque
Ainda ontem; o Governo Federal determisem dúvida alguma é umghiv'e'e lamentável· na\<à. o corte de ·todas as gratifrcações nos
equívoco.' Temos'o'exemplb'claro dos'países'. vencimentos do funcionalismo, que lá trabaIhaheroÍGamente, na administraçã'o pública
onde·existiu ou existe á pena'de. rriorte'ofiéiálizada:'não houve 'qualquer redução da: cfinii- federal e estadual. ,
Hoje,.a chefe, do Departamento Nacional
nalidade'. CQmo o exemplo palpável; citaria'
os Estados Unidos.
. de Combustíveis, Maria Auxiliadora JacobiNos grandes centros americ'anos, hoje exis-' na Vieira, pretende propor a desequalização
te um índice cada vez maior de violência.
dos combustíveis e lubrificantes' para todas
Não é a oficialização da pena de morte que
as cidades do interior da Amazônia.
Tal medida, se adotada, representará um
intimidará os marginais; aqueles que resolve~ ,
ram"por opção de vida, enveredar pelo cami"
tiro de miaericórdia.na, economia.de Roraima; pois, na ,prática, importará,um aumento
nho da 'criminalidade. Não é a pena de morte'
de' 50% no ,preço atualmente em vigor. Com
que os fará mudar de 'pensamento; deixar
de pràticar a violência,
a desequalização, o custo. de 'vida nos MuniPor isso somos contra a realização do plecípi,os mais pi,stantes, que já é dos mais caros,
biscito. -No contexto atual; é evidente' que
ficará i,nsuportável, com prejuízos iÍ1calcul~a resposta, da sociedade.não ,poderia ser ouveis para ~ prodl.lção,agropecuária"
tra, até p'0rque todos aqueles que aprovam
No interior .do estado, tudo depende do
a ado.;;ão da pena de morte vêem nela se' combustível. E o transporte, é o trator, é
não o fim, ,pelo menos a redução dacriminao gerador, é a carga q~e \,ai" é ,o, produto
lidade,',
qu y vc::m! roi~ ~.iu~t~mf;nte o interior, que,
VoltamoS" ,a afirmar que se· trata deequ'íacio~a o ~eu. J1lecanis~o prqdutivo i! base de:
voco tios mais graves, porque os resultados, comb~stíyel, q~e m~i~ ,car,o pagará para ter
mostram que em muitos paíse'sque adotaFàm· o direito d<t tr!1ba}har e prqquzir. .
"
a pena de'morte não houye, de forma,alguma,' ,
Á desequalizaçiiq pr.opos,ta ba.s~ia-se no fa-'
,redução do~ índices de violência ou decrimi- to: aé que ~ -reforma \rib,u\ária_ac~bou com'
' o Imposto Unico sobre Combustíveis e Lubrinalidade.;
Creio que este é o momento de'asmerites 'ficantes, eago'd não existe miüs fonte geralúcidas. e humanitárias deste País se levan- - dora de recursos para'o pagamento dos fretes.
tarem e'se mobilizarem em:um mutirão conEntão, no' entenoer' do Governo Federal:
tra a realização desse plebiscito; porque cor- .' quem paga é '0' consumidor', a eterna cobaia:
remos o' risco de um 'grande 'retrocesso. E
dO'slaborátóriós aos economistas governa. . .
..' ,
(
o Congresso 'Nacional- seria cúmplice' desse' men'tais.·,
Não é justo riem patrioiíéo' que, o carro
retrocesso', dessa volta à brutalidl\de, à incívide 'liJxo que rodá 'no 'Rio 'ou' em São Paulo
lidade, que ê a adoção da pena de morte.
Precisamos caminhar para espilços }1istqricos
pague menor preço pelo combús~ível do que
•.
.' paga' o,anônimo . agricultor 'roraimense que
mais mod~rl!-0s.
Deixarrios bem clara nossa posição. O alarla"ra a, terrá e 'gera' ãlimentos'para mitigar
mante índice de violência presente nos grana fome dos b'rasileirós do'hemisfério norte.
A visão polític(l dos.hOmens publicos brasides centros em grande parte ~em sua raiz na
crise social 'profunda que, estamos vjvendo.
leirosprecisa. encon,tI:ar uma 'fórrriula hábil
Esperamos que-haja bom sens'o e ,qpe as gr1jo,- , pa~afacilitar aviqae fixar apopulação naquedes vóies,' ~s- grandes lidera*ças peste 1>\I(s, la região. E nâ;o, será cortando os salários
possam se'levantar em defesa da racionali~ nem aumentando o preço dos' co'mbustíveis
dade. O'.cÓngrésso Nacional não se pod~'dei-' que ha~erem,osde illcahçar tal objetivo.
Apelo, Portilnto,para o eminente Ministro
xar lev;ir P'QT. ~ste clima de insegúrança; de
medo, pdrqüe, nem sempre o' apláuso d'as
Ed~ardo T~ixeirano s~ntido de que coloque
grandesmâ~sas.leva às melhore's soluções.
o Estado de Roraima, entre as excessões a
Era o quet.iriha a dizer.
serem consi<;\eradas'nas medidasd,e'desequados cqmbustíveis que estão. sendo imo SR, JOÃO FAGUNDES (PMDB - RR. lizÍlção
plantadas pelo Ministério da Infra-Estrutura.
Pronuncia o 'seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'S 'e' Srs. Deputados, em audiência
ontem à- tarde'com o Ministro Eduardo Teixeira, titular- do Ministério da Infra-Estru~
tura, procurei-mostrar a S.Ex' o desastre
que será para a economia e para' o povo do
Estado de Roraima se o Governo Federal
vier a retirar 'o' subsídio hoje existente para
manter, em todo o Brasil, equalizado o preço
do combustível.
Roraima sempre pagou um pesado ônus
pelo fato de ser um estado afastado dos grandes centros do Sul do País. Mas, não tendo
condições de diminuir as distâncias geográficas, luta para diminuir as distâncias sociais
que separaI:11 os homens dentro de um mesmo
Brasil.

O SR, FRANCISCO RODRIGUES (PTB
- RR. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados. ocupo esta tribuna, hoje, para fazer uma comunicação sobre a posse dos Desembargadores do Tribunal de Justiça de Roraima.
Na última sexta-feira tomaram posse os
Desembargadores Benjamim do Couto Ramos, Carlos Henrique Rodrigues, Jurandir
Oliveira Pascoal, José Pedro Fernandes, Roberto Nunes dos Anjos, Luiz Gonzaga Rodrigues e Francisco Elair de Morais, e posteriormente aquela Corte foi instalada.
Ao longo de anos, enquanto Território,
Roraima viveu na dependência permanente
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da Justiça do. Distrito Federal. Agora verificamos que alguns grupos políticos já começam a se manifestar no sentido de pressionar
as autoridadés constituídas para anular aquela' posse. Saó 'interessespequenos, mesquinhos.
' '"
estadóteni, 'hoje, um Governador'. o
Sr. Ottomar .de Souza Pinto,·cóm autoridade
p<lra nomearós 'senhores 'daquela Corte'- E
tellloS absoluta certeza de que esses interesses
menores em nenhum momentoirãó neutra'liiar a posse e a iQstalação daquele Tribubàl.
G.ostaríamos também de dizer que; com
a. realização da "EGO' 92"; no próximo ano,
na cidade do Rio de Janeiro, algumas questões ,poderiam ser levantadas.
. Sr. Presidente,' Roraima, o quinhão mais
desconhecjdo deste imenso' Brasil, repleto de
paisagens exóticas, caprichosament« distribuídas em seus campos e florestas, e premiado com fabulosos recursos naturais, precisa
mostrar sua vocação e qualidades'. '
O mundo obServa Roraima com grànde in-'
teresse, sem compreen·dê-Ia. Em verdáde', a"
humanidade, ao despertar para suas origens,
ávida pelo natural. desejosa de ar puro. águas
límpidas e verdes matas"cobiça os torrões
distantes e .inexplorados', 'sem lhes indagar
,'
,
anseios e direitos. '
Na pretensão de defender as florestas da
Amazônia, até nossos campos náturais passam a ser vistos por uQla ótica conservationis.ti radical, ignorill)do s~u grande potencial
para a agropecuária,
,
' ,
No limiar do século XXI antropólogo's de
todos os cantos, adiando o inevitável, buscam
um, exacerbado isolament,o, dos indígerias,
serri considerar sequer a hipÓtese de uma graduai integração, que respeite cultura, valores
e fradições.
'
Nossas riquezas, cap~zes ç1e nos libertar
do jugo da dominação ecopômic,a, ja?:em no
subsolo, enquanto noss? povo s~ vê obrigado
a suportar as misérias do subdesenvolvimen.' ,
to.'
Entidades internacionàis planej~m ~ovas
nações, num momento de abolição de fronteiras internacionais e integração de mercados, desprezando-se as semelhanças geopo·
líticas .de Roraima, Venezuela e Guiana, que
po.denam estreitar laços fraterna,is.

:0

por que tamanho mo.vimento e arregimentação de forças contra nossos ,legítimos direitos;
, "
!'Ia realidade, vivemos na. era da informação, em que o mais vigoroso dos poderes
é a mídia.
Divulgando idéias e conselhos, imagens e
notícias. opiniões são formadas, as massas
são direcionadas, ideologias e filosofias são
vendidas,
Instrumentalizada por poderosos alienígenas, a mídia serve a propósitos escusos, manipulando informações e distorcendo a realidade diante de espectarlores alienados e crédulos.
Nesta guerra de marketing, cabe a Roraima usar das mesmas armas, com vigor e precisão, estabelecendo uma estratégia de longo
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prazo que mostre ao mundo o que.é a ver- . Rio Branco. Mucajaí; b) Complementação
dade.
da ligação rodoviária MamnisiBoa'Bista. com
asfaltamento da BR-174; c) exterisãb da'
Uma inteligente política de marketing que
revele a convicção do Governo e do povo
BR,-23l ligando Roraima ao Para. através do
de Roraima de desenvolver uma coexistência Trombetas. propàrcíonarido: eúl suá eXtenpacífica entre o homem e o ,meio ambiente
são. a instalação de nuele'os ae colonização ..
é a proposta que julgo oportuno defender.
Como polltico. Hélio Campos se destacou
Era o que tinha a dizer.
nas eleições de que participou. Foi eleito Deputado Federal em 1974 e 1971'. com as maioo SR. RUBEN BENTO (Bloco - RR. Pro- res votações dadas a um homem público em
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. PresidenRoraima. Foi derrotado em outras eleiçôes;
te. Srs. Deputados. desejo sintetizar. em con-. em 82. foi DeputadO Federal. e. em 1'5. de
c1u,ão ao pronunciamento' da ~itima sextaPrefeito de Bóá Vista'" Seu fuáiortriunfo. enfeira. em memória do eX-Senador Hélio Cos:
tnitanto. ele ó alcáriç()u em 1990. qua~dq (oi
ta Campos. sua vida de militar. de adminis~
eléito Senador da República para um man- .
trador e de político no contexto do hoje Esta:
dato de 8 áIios; cOm'a expressiva votqção.
do de Roraima. Designado que foi o Coronel
pessoal. mésmo'scm contar e.om o apoio de,
Hélio Campos para o Govérno do então Tergrandes partidos ou lideranças. O destil).o o
ritório de Roraima. pela primeira vez. no fi- . impediu de conCluir sel\ mandato,. ou. melhor
nal da década de 60. resumiu sua adminis-' dizendo. de até iniciá-lo. Sua vida política
tração a compatibilizar as açôes da recente
em Roraima dé\Xa o exemplo de paciência.
Revolução de 64 com os anseios de uma podeterminação e .humildade. Integrou vários
pulação pobre e desassistida. distante dos' partidos com serenidade c altivez.
grandes centros. Àquela altura. os serviços
São estas. Srs.. Deputaçlos. Sr. Presid~nte.
de comunicaçôes eram'preeários e a única
os relatos que pude fazer çle, Hélio ç(lmpos.
ligação para Boa Vista era o avião.
o amigo. o. Governad.or. o militar. c.sobreHélio Campos pautou sUli primeira admitudo. a pes:;oa humana quesempre foi. Dei~o .
nistração na organização interna do Terri-. , a seus familiaro:s o ab~açq pe meu pai. seu
tório. definindo seus quadros e funções. ajusadmirador e. an,ligl). 1\0, falm1ias roraim'enses
tando-as aos preceitos dominantes no Paí~.
lamentam.o.trcígico desaparecimento que coDemitido após 4 anos de governo. retornqu
lheu de surpresa a tantm q'ue esperavam dele
no início da década de 1970. oportunidade
um grande desempenho como Senador da
em que. já conhecendo os problemas locais,
República..
pôdc dar um maior dinamismo ao seu Gover:
no. realizando as gr,lOdcs obras de infra-esO SR. JOSÉ REINALDO (Bloco - MA:
trutura urbana. principalmente.
. Pronuncia o seguinte discurso.)' - Sr. PresiQuero destacar os primeiros serviços de
dente. Srs.. Dep\ltados, a BR-226. rodovia
saneamento básico da cidade. com a implanfederal em fase de pavimentação, é de impor-o
taçcio da rede de esgoto e ainda asfaltamento
tância fundamental para o Estado do Marade várias ruas. As construçôes foram as mais
nhão e para a ligação da região tocantina
variadas. desde as pontes dos rios Branco
a Teresina, no Estado do Piauí.
(1.200 metros de extensão). Mucajaí. CauaEssa rodovia foi delegada pelo DNER ao
mé e Uraricoera; Ginásio de Esportes Hélio , Batalhão de Engenharia e ,Construções do
Campos. Est,ídio Canarinho. Palácio 31 de
Exército - BEC. há alguns anos e teve, no
Março. Palácio da Cultura. Hospital Coronel
Governo Sarney. cerca da metade do seu perMata c tantos outros. Roraima tem duas etacurso pavimentado..
pas cO:1siderada~ di~tintas entre si: antes' e .
Neste momentó. devido à extinção do Imdepob de Hélio Campos. Ncio há como trazer
posto Único sobre Combustível. todo o sisteoutros exemplos de sua administração. que
ma rodoviário nacional está sem recursos suforam tantos.
ficientes para manutenção e pavimentação de
Como militar. sua honradez e competência
novos trechos.
É a BR-226 duramente castigada. no tre-ão destaques da conduta exemplar com que.
se houve no Govern,o do Território. represencho não pavimentado, Pelas intensas chuvas
tando a Aeronáutica. demonstrando sempre
que caem na área e pelo voluql.OS0 tráfego;
está praticamente interrompida. com prejuíuma postura digna. altiva e decisiva nos assuntos mais importantes.
zos imensos para a grande população que neComo administrador. pautou sua vida por
cessita utilizá-la todos os dias.
Trafega-se ali a menos de 10 kmih. e toda
projetos de desenvolvimento do Território.
a produção daquela região está por escoar,
para ,ua conseqüente transformação em estapor falta dessa' estrada.
do. Realizou grande parte dos projetos elaborados. criando. de uma vez só. o Banco de
Solicito, assim. que o Ministério da InfraEstrutura aloque recursos para o BEC fazer
Roraima. a Cia. de Águas e Esgotos de Roraima e as Centrais Elétricas de Roraima.
uma conservação de emergência na BR-226.
Aqui na Câmara. lutarei por recursos, no próEstas empresas comporiam o grande elo de
sustentação das atividades produtivas da reximo Orçamento. para o reinício das obras.
O Comandante do BEC, sem dinheiro, esgião. Sua viscio ia mais além. Dentre os projetos que sempre discutia e defendia constam:
tá com o equipamento parado e. não se sabe
por que, não quer permitir que um grande
a) construção com aproveitamento da bacia
mutirão de prefeitos e empresários da região,
hidrográfica do estado. notadamente os rios
que já se mobilizaram e conseguiram comprar
Uraricoera. Amajari. Surumum. Cotingo.
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50.000 litros de óleo diesel. dos 90.000 considerados suficientes pa,ra a conservação, ajudem a melhorar a estrada, que é fundamental
para,a v.ida ecçmq'Vic~ e social dessa área.
Fazemos, assim, um gr!lnde apelo para,que
o Coman,dante do BEC aceite a colaboração
das forças políti~as .e e'mpresariais,' sabendo
que essa ajuda não é uma crítica ao BEC,
que tatitos serviços prestou ao País, mas sim
uma maneira de resolver tão difícil situação.
O SR. AUGUSTO CARVALHO (PCB DF. Sem revisão do i1rador.) - Sr, Presidente. Sr"'e Srs. Deputados. em primeiro
lugar. quero fazer uma denúncia contra o Secretário 'da Pi1líéia Federal. Delegado Romeu
Tuma. Enquanto os' funcionários qa Polícia
Federal o,e mobilizam e discutem o seu. papel
numa soCiedade cOmo a brasileira. marcada
pela violência política e social. no campo e
na cidade. S. S' tem-se esmerado na arte do
marketing político. aparecendo todos os dias
na televisão e nos jornais. deixando a face
dura da realidade. as dificuldades com os
agentes. especialmente os que trabalh,;lm nas
áreas marcadas pelo narcotráficq e pela violência no campo. que chegou a levar o Ministro Jé\rbas Passarinho a se sentir humÚhado
pela impunidade c;om que se matam sindicalistas e camponeses neo,te País. .
Os funcionários fizeram um plebiscito sobre se deveria ou não permanecer o Sr. Romeu Tuma à frente da Polícia Federal. e agora acabam de receber a ameaça. Já' concretizada. de vários processos contra os dirigentes das associaç<5es da Polícia Federal. Queremos" então aqui denunciar essa arbitrariedade. que iriciu"sfve con'traria o Rcgime'Jurídico
dos servidores civis. que joga por terra. 'revoga as punições. os processos adminisirâtivos
previstos na lei anterior e essa tentativa de
silenciar as entidades dos trabalhadores da
Polícia Federal.
O outro assunto que nos traz hoje a esta
trib!Jna é o noticl<írio: cada vez mais freqüente na imprensa. de que estaria po'r cair o Sr.
Alberto Policaro. Presidente do Banco do
Brasil~ Já tivemos. em diversas ocasiôes. pontos de vista profundamente ~iferentes dós do
Sr. Alberto Policaro. especialmenfe pela forma dura. pela forma antidemocrática até com
que S. S' vem conduzindo as relações da direção do banco eom os sindicatos de banClÍrios
do País inteiro. Mas. Sr. Presidente. vimos
hoje por detnis desse noticiário a tentativa
de se colocar o Banco do Brasil eomo uma
agência de concessão de subsídios para usineiros e de favores para certos segmentos
políticos que ainda não foram contemplados
pelo Governo Collor. principalmente a máquina de recursos que são o Banco do Brasil
e algumas das instituiçóes a ele ligados. como
a PREVI. a Caixa de Previdência dos Funcionários. e a Fundação Banco do Brasil. que
recolhe recursos vultosos do lucro do banco.
que poderiam ser retalhados e. dessa maneira. com maior competência. se poderia trazer
maior número de aliados para a sllstentação
do Governo Collor. Vemos com insistência
a disputa travada entre o Presidente do Banco
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Quem conhece Alagoas sabe que o sindiabrir mão, desde já, desse tipo de arrecacato do crime é que manipula essas vidas e
dação, porque lhes faria falta no erário do
essas mortes, essas tramas para liqüidar, para
'
seu estado.'
matar pessoas, e até agora, ao que tudo indiSr. p'residente, Srs.' Deputados, não h~
ca, o jornal governamental quer tirar do Paláqualquer deputado ou senador, neste Concio local de Alagoas, e sobretudo do Palácio
gresso, que não saiba que o Plano Collor II
é uma tomada dei fôlego, um pedido de tré- do' Planalto, qualquer tipo de responsabilidade que possa passar pela imaginação de
gua, parase tentár achar' outros rumos para
a economia brasileira.
' alguém, o que deixa o caso como suspeito.
Por que um componente da guarda pessoal
O que a Sra. Ministra está pedindo, a nível
do Presidente da República é assassinado em
de unidades federativas, é a redução do ICMS
sobre os produtos componentes da cesta bási-' Alagoas a mando do sogro de seu irmão?
O que há por trás 'disso? Quais são as vinculaca. Nós, catarinenses, temos a certeza de que
o Governador VUson Kleinubing; de Santa' ções? Quais os segredos? 'Fala:se, em AlaCatarina, haverá de' se fater se'nsível a esses' goas, que seria limá queimà de arquivo, porapelos, que não são somente da área econô- ' que esse sargento sabia de muita coisa que
poderia revelar à Naçao.
mica do Governo, mas também dos que têm
Por isso, Sr. Presidente, venho a esta tribumenos renda, como os operários e os próprios'
agricultores. Estes hoje passam por dificul- na com a inquietação de saber se mio se estadades financeiras em çlecorrência da estia- ria formando no PalâCio uma espécie de novo
gem, a qual causou sérios prejuízos às suas . mar de lama, coni os Gregários Fortunatos
lavouras, o que não lhes permite agora o ne~ agindo à sombra do poder, tendo em vista
cessário pique, a dinâmica que precisariam a posição que esse Cidadão ocupava ao lado
ter neste momento para absorver o prejuízo de outros oficiais e ,subbficiais como o Capi- '
tão Dário, que é ó chefe' da guarda pessoal das estiagens e iniciar o replilntio.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, eram estas , do Presidente da República"":'" e é bom que
as obs'ervações que gostaria de fazer, lem- . se anote este nome (Capitão Dário), porque
brando que, enquanto temos aqui no Brasil ele já declarou à imprensa que sabia com
antecedência da vontade de seu subordinado
53 tipos de i,mpostos, nas qUSltro principais
áreas da economia, na Comunidade Econô- - de matar alguém ligado à família do ex-Semica Européia a maioria dos países tem ape- nador João Lira, como sabia também do ronas quatro ou cinco tipos de impostos, o que mance que havia entre o sargento e a mulher
facilita a administração, arrecadação e fiscali- do ex-Senador.
Por trás disso tudo, desse aparente crime
zação, tanto para o Governo quanto para as
passional, pode haver uma queima de arquiempresas e também para as pessoas físicas.
vo, para evitar que esse sargento, pressioo SR. VÁSCO FURLAN (PDS ,- SC. Sem '
Era o que tinh'a a dizer.
nado, pudesse dizer alguma coisa de que a
revisã6do orador.) - Sr. Presidente, 5r"
o SR. MENDONÇA NETO (PDT - AL. Nação deva tomar conhecimento.
e Srs. Deputados, "quanto 'mais se ,criam impostos mais se oneram as empresas que de-, Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, . Assim, Sr. Presidente, faço aqui este registro para que fique marcado na Câmara dos
vem prestar contas do seu recolhimento, e Sr" e Srs. Deputados, lamentavelmente, com
Deputados que o fato não passou em branco.
maiores são as dificuldades também para o o assassi,nato de um sargento da Polícia MiliEsperamos que o senador prove sua inocêntar, ocorrido em Alagoas, veio à tona uma
Estado e órgãos públicos no que se refere
cia, mas, sobretudo, que, no decorrer do inà fiscalização". O Brasil, com seus 53 tipos série de episódios, e sobre eles é preCiso esclaquérito e do processo, que estranhamente o
de impostos nas várias áreas, realmente recer a opinião pública.
governador de Alagoas mandou que fosse siO sargento assassinato teria sido amante
criou, por sua !Cbi~lação, um elefante branco.
giloso (proibiu qualquer divulgação), venha
Desnecessário citar exemplos no âmbito da da ex-esposa do ex-Senador João Lira, de
à luz alguma coisa que o âmbito governaAlagoas, e há um mês, fazia parte da guarda
Previdência Social, do IPI, ICMS e outros.
mental parece querer esconder nesse crime
Agora, passadcis alguns meses de experiên- de segurança pessoal do Sr. Presidente da
em Alagoas.
cias em tL, .,;os de planos, de tentativas de República. Atuava aqui em Brasília dando
Era o que tinha a dizer.
essa segurança pessoal que, em diversas mase alcançar, através de "pacotes", de decisões
nifestações, ficou conhecida como uma segude cima para baixo, estabilidade econômica
O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF.
e financeira da base monetária e da inflação, rança pessoal violenta. Pois bem. Esse cidadão foi assassinado em Maceió, a mando,
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
chega o Governo à conclusão de que dispõe,
Sr" e Srs. Deputados, a cada dia que passa,
segundo a imprensa local e a própria polícia,
a curto prazo, e para não ser fato gerador
do sogro do irmão do Presidente da Repúpreocupamo-nos lJIais com a situação por que
de inflação, do mecanismo da redução de impassa este País. A cada dia que passa, o Palápostos em algumas áreas. Essa a:Iternativa, blica. Esta notícia foi publicada com destaque
no Jornal do Brasil e em outros jornais naciocio do Planalto mergulha mais e mais em um
se não a mais inteligente a médio e longo
nais.
mar de lama.
prazos, é, pelo menos, a mais viável a curto
O jornal Gazeta de Alagoas, de proprieVerificamos que o Presidente da Repúbliprazo, para se evitar, como acabei de dizer,
dade do Sr. Presidente da Repúlica, divulgou
ca, que se notabilizou por ser o "caçador de
a inflação .via subsídios ou via majoração de
o fato em primeira página, dizendo: "Sogro
marajás", tem hoje um "marajá" incrustado
salários e outros tantos fatores que a atual
de Pedro Collor manda matar amante da muno Ministério do Trabalho, abiscoitando cerequipe econômica condena. Daí por que a
ca de milhões de cruzeiros por mês, de maSra. Ministra da Economia vem apelando aos. lher".
Ê preciso que se apure o que há de relação
neira inconstitucional. S. Ex" portanto,
Srs. Governadores no sentido de que se reduentre esses oficiais e soldados que faziam parafronta, de maneira vergonhosa, a nossa
za o ICMS sobre produtos componentes da
Constituição - um ministro sem poder alte da guarda do Presidente da República, a
cesta básica. Alguns apelos já sensibilizaram
segurança pessoal, com intimidade absoluta
gum, que o Palácio do Planalto parece mantitulares do governo de algumas unidades feter, pura e simplesmente, para tentar desmocom o Presidente da República e, logo em
derativas, como o governador do Distrito Feseguida, transferidos para Alagoas e responralizar' a atividade sindical neste País. Não
deral, de São Paulo e outros. Outros governasáveis pelo assassinato de um outro policial.
é outra a intenção do Presidente da República
dores, todavia, entendem que não podem
e o Sr. Celso Cavalcanti, Diretor de Recursos
Humanos, que tenta ascender a uma posição
de destaque naquela instituição.
Nessé plinto, estam()s com o Presidente do
Banco do Brasil. o Sr. Alberto Policaro, que,
pelo que dizem os noticiários dos jornais, está
tcntando 'evitar o assaltei àqucla instituição
por parte desses setores que, de qualquer maneira, querem comprOmeter o passado e 'a
grandeza do Banco do Brasil com interesses
menores, Mas não poupamos também as críticas enérgicas ao Sr. Policaro, principalmente pela forma sem critérios de fechamento
de agências, pelo terroriSITlO implantádo entre os funçionários e assessores, cOm ameaça
de demissões. Temos, hoje, a denúncia de
que o Sr. José Laforga, da Diretoria de Recursos Tecnológicos e Materiais, teria viajado
para o exterior sem autorização do Ministério
da Economia, Fazenda e Planejamento, a'
que se subordina o Banco do Brasil, de forma
ilegal. portanto, e também de que há uma
manobra articulada por empresas que estão
querendo disputar a modernização e a informatização do Banco do Brasil,especialmente
o Bradesco·. E volta o Sr. José Laforga Com'
a ameaça de que vai extinguir todos os órgãos
.técnicos do Banco do Brasil.
Deixamos aqui esta denúncia, ,exigindo a
apuração, por parte do Banco, do Brasil e
do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, de que o Diretor de Recursos Tecnológicos do Banco do Brasil estaria viajando
sem autorização le!J:al.
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ao manter Rogério Magri no Ministério. porque capacidade ele já demonstrou que mio
tem. Ainda mais agora quando a imprensa
e o nosso companheiro. Deputado Arlindo
Schinaglia. de São Paulo. comprovam que
Magri é um "marajá" da Eletropaulo. que
h,j mais de três anos lá não trabalha. mas
continua recebendo cerca de 900 mil cruzeiros por mês. E o Presidente da República.
que era "caçador de marajás'. cala-se diante
de tal envolvimento. Hoje os jornais publicaram foto do presidcnte da República com
jeito de que pesa em seus ombros os desmandos. as mazelas e o mar de lama em que
ele mergulhou o País.
É necessário que o Congresso Nacional.
os homens desta Casa. basicamente os da
Oposição. façam um grande movimento. tracem planos para enfrentar a situação em que
o Pais se encontra.
A televisão noticia que ria reunião do FMI
sequer citaram o nome do Brasil. O Brasil
antes era criticado; hoje é desprezado. graças
aos desmandos. à prática autorit,iria e irresponsável deste Presidente da República.
Conclamo a Casa para fazer gestões no sentido de que a Eletropaulo deixe de pagar o
"marajá" Magri. Que S. Ex" tenha pelo menos a decência de deixar o cargo para não
continuar enlameando o nome dos sindicalistas brasileiros.
Era o que tinha a dizer.

o SR. MARCELO LUZ (PDS - RR. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente. Sr's e Srs. Deputados. Roraima está de
luto. O Senador Hélio da Costa Campos nos
deixou.
Homem que sempre teve sua vida pautada
pela lealdade. honestidade. integridade. luta
e pelo respeito às pessoas e 'mas causas. no
último 25 de abril faleceu. após longa batalha
contra grave enfermidade. com muito sofrimento.
Hélio Campos nunca decepcionou um amigo. sempre foi leal. Dizem que conforme as
pessoas sobem na vida seus amigos vão mudando. Isso não aconteceu com o Senador;
nos amigos de hoje incluem-se todos os de
ontem. Constata-se isso com facilidade. até
pela escolha de seus suplentes. pessoas simples. amigas de longa data; o pedwiro e comerciante João França e o pequeno comerciário Claudomiro Pinheiro.
Hélio Campos morre pobre; vivia com o
salário de aposentado e de senador. que agora garantirá a subsistência dos seus dependentes. Seus filhos também vivem dos salários mensais que recebem.
Foi por duas vezes governador do território. que adotou como sua segunda querida
terra; foi por duas vezes deputado por Roraima. Para o Senador H~lio Campos. o dinheiro nunca foi um fim. apenas o meio para
alcançar alguns objetivos. Morre pobre o Senador! .
Integridade nunca faltou a esse homem que
teve sua formação na caserna; seus princípios. seu caráter não se moldavam pela~ circunstâncias do momento. obedecendo a lOte-

resses imediatos. Para se relacionar com o
Senador. a pessoa tinha que ser respeitada
como um todo. Não se tinha a chance de
propor a ele algo que fosse contrário às suas
convicções e princípios.
Que homem lutador! Já no fim da vida.
sabendo da doença que o acometia. deixou
o conforto de seu lar e saiu à luta. numa
árdua campanha eleitoral. de casa em casa.
por todo o Estado de Roraima.
Hélio Campos era querido; quarenta e oito
por cento dos eleitores de Roraima sufragaram seu nome no último pleito. Como sempre
exigiu respeito à sua pessoa e ao seu caráter.
sempre retribuiu com a mesma moeda em
seus relacionamentos pessoais. O povo sabia
disso.
A Providência Divina achou que o tempo
do Hélio havia passado e o levou. Nós lamentamos sua perda e o pouco tempo que ele
nos deu de seu convívio. mas Deus dá. Deus
tira. e a nós resta o consolo de que Ele tudo
sahe. é justo e misericordioso. e a saudade.
a profunda saudade de um homem que aqui
passou para nos ensinar e deixar seu exemplo.
O SR. DERCm KNOP (PDT - SC. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente. Sr" e Srs. Deputados. atendendo à solicitação que me foi dirigida pela Assembléia
Legislativa de meu Estado. Santa Catarina.
venho trazer a reivindicação de um grande
número de municípios catarinenses.
Todos sabemos que o Estado de Santa Catarina. apesar de ter uma economia diversificada. tem no setor primário de produção
um sustentáculo primordial para a vida econômica de vários municípios. Em razão das
condições propícias do clima e do solo. a agricultura e a pecuária têm se desenvolvido
acentuadamente em nosso estado. A'produção catarinense de maçãs representa 60% da
oferta nacional. colocando I) nosso estado coJ.llo principal fornecedor do fruto. com uma
produção média de 180 mil toneladas anuais.
A safra catarinense de milho coloca o estado
como sexto maior produtor brasileiro. com
um total aproximado de 2 milhões e 500 mil
toneladas por ano. Na cultura da soja, estamos em 8" lugar entre os maiores produtores
brasileiros. atingindo um teto produtivo de
quase 600 mil toneladas por safra. A colheita
de fumo tem atingido uma produção média
de 150 mil toneladas. Em face das condições
favoráveis do solo e do clima. temos produzido cerca de 550 mil toneladas de arroz no
estado. Somos ainda o 5" produtor brasileiro
de feijão. com uma produção da ordem de
250 mil toneladas.
Além da safra de grãos. o Estado de Santa
Catarina responde por um volume significativo para sua economia de outros produtos
do setor primário. tais como: alho. batata.
cebola. mandioca. tomate. uva. madeiras.
carnes de aves. carnes bovina, suína. leite
e muitos outros.
Não obstante. Sr. Presidente e Srs. Deputados. a economia catarinense estar acentuadamente embasada na agricultura e na pecuária. principalmente em municípios como
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Concórdia: São Miguel do Oeste. "Maravilha.
Modelo ..Videira. Pinhalzinho. Chapecó.
Xanxerê e Abelardo Luz. estes com destaque
para a produção madeireira. Campo Erê e
tantos outros. é grande a evasão de receita
fiscal nestes municípios. em decorrência do
fato de não haver por parte do fisco estadual
uma efetiva fiscalização no escoamento da
produção agrícola e pecuária. Há que se ressaltar especialmente a produção de madeiras
nos Municípios de Xanxerê. Ahelardo Luz.
Maravilha e outros. cuja sonegação do ICMS
e de outros tributos é de expressão significativa. em termos de perda para os cofres
municipais.
Infelizmente. Sr. Presidente. o fisco estadual não mantém nesses municípios. mais distantes das grandes cidades. um contingente
de tiscais que possa conter efetivamente o
fenômeno constante de evasão de receitas tributárias. tão danoso para a economia dessas
municipalidades. que dependem quase exclusivamente de atividades do setor primário.
Nossa reivindicação. Sr. Presidente. é no
sentido de se poder conferir aos municípios
a atribuição de fiscalizar tributos de competência estadual e federal. com todas as garantias e prerrogativas do poder de polícia no
campo tributário. Com adoção de tal medida.
haverá certamente o concurso de duplicidade
de benefícios que. além de refletirem diretamente sobre os dados da arrecadação dos estados e da União. repercutirão sensivelmente
nas transferências tributárias em favor dos
municípios.
Vale ressaltar, por outro lado. que a administração municipal tem melhores condições
de exercer uma fiscalização tributária mais
atuante em relação aos fatos econômicos.
ocorridos em seus lindes territoriais. por estar
situada nas proximidades das fontes produtoras. Na grande maioria dos casos. as autoridades municipais conhecem as peculiaridades
locais. os contribuintes da região e os expedientes usados para sonegação fiscal em todos
os seus pormenores. Mas estão impedidas de
agir. pois lhes falta o poder de polícia tributária na área dos impostos estaduais e federais. A comunicação aos fiscos competentes
nem sempre smie os efeitos esperados. uma
vez que vários fatores estão envolvidos na
questão: dificuldade de locomoção imediata
dos comandos fiscais. obstáculos de acesso
rápido a determinadas localidades. falta de
meios de comunicação. É evidente que os
sonegadores. principalmente do setor primário de produção. se aproveitam destas circunstâncias.
Na verdade. Sr. Presidente e Srs. Deputados. o único meio de coibir semelhantes abusos é a celebração de convênios dos estados
com seus municípios, e ainda da União com
estes. a fim de se implantar uma fiscalização
local que disponha de todos os recursos necessários pare deter a onda de sonegação e
evasão de receitas tributárias.
Uma vez adotadas tais providências. estarão a União e os estados mais fortalecidos
com o revigoramento de sua arrecadação e
os municípios passarão a recuperar uma par-
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cela substância'l de suas riquezas. que até agora têm sido canalizadas exclusivamente para
os grandes centros urbanos.
Era o que tinha a dizer.

Durante o discurso do Sr. Dércio
Knop, o Sr. Jabes Rabelo, 3" Suplente
de Secretário, deixa a cadeira da presi,
dência, que é ocupada pelo Sr. Vasco
Furlan, § 2" do art. 18 do Regimento Interno.

o SR. PRESIDENTE (Vasco Furlan) Concedo à palavra a Sr" Eurides Brito.

naval simulada". com recursos eletrônicos.
e que possibilita oportunidade de maior treinamento aos oficiais de nossa Marinha, com
a necessária articulação da teoria com a prática.
O segundo e último dia de visitas foi reservado a uma participação mais direta numa
operação de guerra simulada, quando os parlamentares se dividiram em dois grupos: um
participou da operação a bordo do Submarino Tupy, de fabricação inglesa. e o outro
embarcou na Fragata Defensora, com a incumbência de "detectar e atacar" o submarino.
A Fragata Defensora é um dos mais modernos navios com que conta a nossa Marinha,
construído segundo os mais avançados conceitos de tecnologia naval da atualidade, e
está equipado com um sofisticado sistema de
computação eletrônica.
Pessoalmente, integrei a equipe que participou da operação na fragata, incluindo o
deslocamento, em pleno mar, em um helicóptero, para operação de reconhecimento.
Ao final do dia, quando voltamos ao porto.
pudemos também conhecer o interior do Submarino Tupy, que participou da operação.
A viagem, Sr. Presidente, posso assegurar,
foi muito positiva, pois propiciou aos parlamentares que dela participaram uma visão
atualizada dos serviços prestados ao Brasil
por nossa Marinha, bem como das dificuldades que os diversos setores vêm enfrentando para melhor desempenhar suas atribuições constitucionais, entre as quais est,í a de
defender o nosso litoral, um dos maiores do
mundo e, também. o· quanto estamos ainda
desaparelhados, do ponto de vista quantitativo, para cumprir esse mister.
No exercício pleno dlÔ suas funções, creio
ser relevante para o parlamentar conhecer
melhor a estrutura e o funcionamento dos
órgãos integrantes dos três poderes, para facilitar a sua insubstituível tarefa de tomada de
decisão relativamente aos mais diversos assuntos que aqui tramitam. E tudo isso sem
preconceitos de qualquer espécie.
Agradeço ao Ministério da Marinha a
oportunidade para aprender mais que me foi
propiciada. Não só a mim, mas a todos os
demais colegas deputados que atenderam ao
convite.

A SRA. EURIDES BRITO (Bloco - DF.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados. h,í poucos dias,
acompanhada de mais oito colegas deputados. desloquei-me para o Rio de Janeiro, a
convite do Ministério da Marinha para visitar
projetos daquela Pasta.
. Na quinta-feira, pela manhã, visitamos algumas instalações do arsenal de Marinha, um
complexo administrativo-tecnológico onde
trabalham 5.500 funcionários civis e militares. Este ano, o arsenal completará 228 anos
de serviços prestados ao País. Sim, de serviços prestados ao Brasil, pois a sua própria
instalação foi. um ato de insubordinação à
Coroa, que preferia ver as naus construídas
em Portugal e daqui levando apenas a matéria-prima.
Hoje, 228 anos depois, o arsenal é o maior
centro de eficiência em engenharia naval do
País e quiçá da América Latina.
Entre as principais edificações do arsenal,
estão: 1) a Escola Técnica do Arsenal de Marinha, que há 70 anos vem preparando para
o Brasil mão-de-obra de nível médio, principalmente em habilitações voltadas para a indústria naval; 2) os estaleiros, onde estão sendo construídos navios da nossa Marinha, e
no momento está sendo construído o primeiro submarino brasileiro, projeto que tivemos
oportunidade de visitar; 3) um hospital que
atende à comunidade; e 4) um centro de armas, onde é feita a recuperação dos armamentos e dos periscópios dos submarinos.
Fizemos"em seguida, uma visita à Corveta
Jaceguai, a segunda do Projeto Inhaúma, inteiramente nacional. Preparada para a guerra
moderna no mar, ela é capaz de detectar uma
ameaça com seus sensores e reagir prontao SR. VLADIMIR PALMEIRA (PT - RI.
mente.
Um país com mais de 8 mil quilômetros Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Preside costa não pode deixar de se aparelhar para dente, Sr" e Srs. Deputados, o Instituto de
Estudos Políticos e Sociais do Rio de Janeiro
a defesa do seu território.
Na parte da tarde de nosso primeiro dia mostra que a pobreza cresceu em todas as
de programação, visitamos a Escola Superior regiões do País, entre 1980 e 1987. Nestes
Naval, onde são ministrados os cursos que sete anos, o percentual de pobres subiu de
preparam os oficiais da Marinha brasileira. 17,7% para 23,3% da população.
Mas, veja-se bem: o IEPS considera, na
Tomamos conhecimento da estrutura e do
funcionamento dos diversos cursos ali minis- linha de pobreza, o brasileiro que ganha o
trados, o que causou a todos nós ótima im- equivalente a 114 do salário mínimo, ou seja,
pressão. A qualidade dos cursos tem reconhe- . na verdade o que cresceu foi o número de
miseráveis. A situação dramática só se agracimento internacional, pois freqüentemente,
a escola recebe pedido ~ vagas para oficiais vou a partir do ano de 1987. Ainda mais,
a pesquisa mostra que 25% da população ecode Marinha de outros países.
Outro setOr digno de registro em nossa visi- nomicamente ativa trabalha como biscateiro
ta à Escola Naval foi o que trata da "guerra ou camelô. Um e meio milhão de pessoas
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têm migrado, anualmente, do campo para
as cidades. Isso expressa o crescimento da
miséria.
O Governo Collor imprime a linha de recessão, da agudização das dificuldades. O número de desempregados. somente em São
Paulo, já passa de um milhão. Resultado dos
governos autoritários. do regime militar, do
Governo Sarney, do Governo Collor, nós temos essa miséria extrema no País. Aí está
a demonstração do que as elites políticas e
os setores dominantes fazem com este País,
que vai na direção do despenhadeiro. Embora o Governo não aja, embora o Governo
não ligue e embora os ricos desse País ainda
não acreditem, vai chegar a hora em que eles
também vão rolar pela ribanceira.
O SR. JABES RABELO (PTB - RO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, ocupo mais uma
vez esta tribuna para falar a respeito do projeto de lei que acabei de encaminhar ao Congresso Nacional.
Trata-se de um projeto que dispõe sobre
a criação do íFundo eEspecial de iIncentivo
à ILavoura algodoeira, destinado a financiar
a produção de algodão na região Norte do
Brasil.
Ninguém pode contestar o valor dessa empresa. Todos sabem que. embora a agricultura constitua uma das principais fontes de
riqueza econômica do País, nos últimos anos
este setor sofreu muitas perdas em virtude
das medidas econômicas adotadas pela equipe governamental.
Os e;;tados do Norte foram os mais afetados com os cortêS aos incentivos agrícolas.
E, como se não bastassem esses golpes, os
pequenos e médios produtores rurais ainda
têm o dissabor de não encontrar um preço
mínimo justo para os seus produtos. Desta
forma, sinto-me na obrigação, como parlamentar, e como defensor dos interesses dessa
classe, de propor um projeto que vise. a incentivar os esforços de desenvolvimento da,,Javoura algodoeira na região Norte.
Baseio este meu projeto no fato de haver
indícios bastante positivos para o cultivo do
algodão no Estado de Rondônia.
Embora o cultivo do algodão não seja tradicional na região Norte, pesquisas realizadas
pela Embrapa e pela Emater apontam ótimas
possibilidades de êxito no seu cultivo.
Incentivos como esses se enquadram per- .
feitamente no programa do FNO, que oferece condições de financiamento, a baixo custo,
para novos cultivos convencionais na Amazônia.
Espero, assim, que, com essa medida, o
Governo Federal possa dar uma oportunidade àqueles produtores rurais que, movidos
pela propaganda oficial do Governo nos anos
70, migraram para a região Norte em busca
das terras prometidas pelo lncra, decididos
a desenvolver as chamadas "novas fronteiras
agrícolas" .
Era o que tinha a dizer.
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o SR. PAULO MOURÃO (PDC - TO.
Pronuncia o seguinte di~curso.) - Sr. Presidente. Sr'" e Srs. Deputados. a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária comemorou
no dia 26 de abril. na sexta-feira passada.
seu IR" aniversário. Gostaria de homenagear.
nesta ocasião, seus funcionários e dirigentes
pelo brilhante trabalho que vêm desenvolvendo, cujos resultados têm sido valiosos para o setor agropecuário e. de modo geral.
para todo o País.
Em menos de duas décadas. essa empresa
pública implantou. nas diversas regiões brasileiras. mais de quarenta unid.ades de operação. onde atua em benefício da agricultura.
da pecuária, da pesca e do meio ambiente.
Com orçamento de 200 milhões de dólares
ao ano e a colaboração de 10 mil funcionários.
a Embrapa mantém atividades diversificadas
em pesquisas e projetos. promovendo desde
a eliminação do uso de agrotóxico em lavouras e pastagens. até o aumento da produtividade das culturas e da eficiência da pecuária
leiteira, o controle de pragas, a preservação
ambiental e o aprimoramento de sistemas de
irrigação.
.
Cerca de 2 mil pesquisadores de formação
qualificada em nível de mestrado e doutorado
são responsáveis na empresa pela geração e
implementação de mais.de 8 mil tecnologias
para o setor agroindustrial. Um trabalho notável. que tem contribuído de maneira efetiva
para a economia de divisas na importação
de agrotóxicos, ou pela redução das importações de cereais como o trigo e o milho.
por exemplo. Ou, ainda. que desfez o mito
de que a soja só poderia ser cultivada em
clima temperado. o que nos permitiu alcançar
o nível de exportação do produto a que hoje
chegamos.
Neste momento. quando tantas vezes se
questiona a participação do Estado na economia e o desempenho das empresas estatais,
a Embrapa destacacse como exemplo de boa
administração. de eficiência e de op"racionalidade.
Quando, sobretudo. falamos na importância da alocação de Verbas para ciência e tecnologia. temos. nessa empresa pública. a auspiciosa constatação do investimento bem-sucedido. onde recursos aplicados inteligentemente apresentam retorno positivo. rápido
e inequívoco. para o conjunto da sociedade.
Era o que tinha a dizer.
O SR. COSTA FERREIRA (Bloco - MA.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados. nos últimos três
anos, as universidades do Maranháo deixaram de preencher cerca de 40Cít das suas vagas. fato inédito num país onde os jovens
lutam dramaticamente para ingressar num
curso superior. De outro lado, sabe-se que
aproximadamente 50% dos maranhenses não
sabem ler nem escrever.
Isso ocorre num estado que. em passado
relativamente recente. já teve fama de estado
culto, com numerosos filhos que honraram
as letras nacionais. Um passado de tradição
e cultura que. infelizmente. não está tendo

continuidade e que não se reflete nas estatísticas atuais.
Parece claro. portanto. que o analfabetismo se alastra pelo estado. E. junto com el,e.
ó ensino faJho do primeiro e segundo graus.
incompetentes para preparar .nosso~ j(~vens.
éspecialmente os mais pobres. par,! asprovas
dos vestibulares.
O descaso das admi~istraç6es em relação
ao ensino público. como se vê, está ostensivamente comprovado. Administraçôes anteriores. mais atraídas pelos aplausos certos das
obras monumentais, abandonaram nossas
crianças e adolesc~ntes~ Os pais de famI1ia
não têm a que.m recorrer, senão à esperança
de que um sangue novo. no Palácio dos
Leões, possa fazer verdadeira revolução nas
nossas condições cte ensino..
, Apelo ao Governo Federal· no sentido de
fornecer as condições necessárias e adequadas para que o ensino no Maranhão seja ministrado de maneira plena pelo Governador
Edison Lobão. que. em suas metas de governo. afirmou que iria erradicar o analfabetismo no Maranhão. mesmo porque essa é
uma exigência constitucional. Quem tem s'ensibilidade para o problema sabe que par,j aca'bar com o analfabetismo não 1J1.lstám somente
·escolas; a merenda escolar fai parte do pro'cesso, assim como a distribuição de lápis. ÚIderno c borracha. direito de cada estudante.
A criação de escolas em locais desassistidos.
um maior amparo a professoras preparadas.
o conforto de uma sala escolar. mesmo que
seja muito simples, tudo isso compõe um quadro que estimulará o aprendizado. Se lagi'ar
alcançar tais intentos. o Senador Edison Lobão. hoje Governador. terá feito a maior administração já surgida em nosS() estado. Deus
o ouça e o ajude.
Era o que tinha a dizer.
Durante o discurso do Sr. Costa Ferreira. o Sr. Vasco Furlan, 2" do art. 18.
do Regimento lntt;mo. deixa a cadeira
da presidência. que é ocupada pelo Sr.
JalJes Rabelo. 3" Suplente de Secretário.

*

o SR. PRESIDENTE (Jabes Rabelo) Concedo a palavra ao Sr. Maurici Mariano.
OSR. MAURICIMARIANO (Bloco-SP.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente. Srs. Deputados. é com decepção e repúdio que tomei conhecimento de um fato
relatado pela Associação Atlética dos Portuários de Santos. c1assificando-a prematuramente como a quarta principal devedora da
Previdência Social.
Esta associação. formada por cerca de 30
mil pessoas, na sua maioria portuários da
Companhia Docas do Estado de São Paulo,
se encontra perplexa com tal acusação. por
sempre pautar-se com conduta transparente
e honesta, perante quaisquer órgãos fiscalizadores, sejam eles municipais. estaduais ou
federais.
Nobres colegas, é inconcebível que a pressa
nas apurações de fraudes contra a Previdência Social seja motivo para acusar-se injustamente a Associação dos Portuários de Santos
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de inadimplente com a Previdência Social,
sem provas para tanto. O sensacionalismo
deve ter limites. Hoje. o que está sendo alvo
dos trabalhos da equipe de apuraçóes são os
rombos e falcatruas praticadas contra esta.
e não a lista de devedores. E se assim fosse.
deveria fazê-lo de forma clara e eficiente.
'Os descaminhos da Previdência devem ser
apurados sini.. mas através de um trabalho
sério e minucioso. para não permitir que lamentáveis enganos como este se repitam. A
injustiça deve ser evitada a qualquer custo.
A constante punição dos bons em detrimento
dos maus não deve perdurar. Até quando
seremos obrigados ti assistir a cenas como
estas?
, 'Desta tribuna quero solicitar às autoridades responsáveis por essas apurações na Previdência que tratem o assunto de forma séria.
pois a continuidade desses equívocos findarão com o total descrédito do poder público.
Espero, finalmente, que dentro em breve
sejam feitas as devidas correções e punidos
os verdadeiros culpados. a fim de que a justiça seja feita.
.
, A Associaçáo dos Portuários de Santos.
entidade de incontest,ível respeitabilidade.
não pode ter seu nome maculado por uma
lista infame: precipitada e incorreta.
A SRA. F Á TIMA PELAES (Bloco-AP.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente. Sr'; e Srs. Deputados. todos somos
sabedores de que o povo brasileiro está doente: mais da metade dos municípios.bwsileiros
não possui os serviços b,ísicos à. população
- água encanada. rede de esgotos, limpeza
pública e coleta de lixo - sen.do a região
Norte a mais carente em saneamento básico.
E o nosso estado - o Amapá - não foge
à regra: estes serviços são escassos. sendo
que dos seus nove municípios nenhum possui
rede de esgotos; menos da metade possui
água eneanada e a limpeza c coleta de lixo
praticamente inexistem. até mes,mo em Macapá. a.capital.
A falta de condições sanitáras é ~I porta
aberta a doenças endêmicas. e é isto o que
está ocorrendo em todo o País. principalmente nas regiões mais pobres. onde os hal7itantes
não têm conhecimentos nem o mínimo cuidado com a higiene, agravado pelo fato de não
terem acesso aos serviços básicos que muito
ajudam na prevenção dessas doenças.
Este triste quadro da saúde brasileira se
agrava a cada dia. e o que vemos hoje é o
surgimento de uma epidemia atrás da outra
que vem tomar conta do nosso povo já tão
fraco e doente.
São estarrecedores os números divulgados
pela revistaIstoÉ/Senhor do último dia 23: a
malária causou 1.480 mortes em 1988; o mal
de Chagas vitima 5 milhões de brasileiros;
a esquistossomose já infectou 40 milh6es e
outros 20 milhões foram expostos à febre
amarela. além de 21 mil crianças terem morrido, só no ano de 19R9. por causa de doenças
diarréicas.
Tudo isto causa um prejuízo incalculável
ao País. o que poderia ser evitado se o nosso
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Governo investisse mais em saneamento básico e em medicina preventiva. Também sabemos que se as condições de higiene do povo
brasileiro fossem m'elhonis. a maioria dessas
doenças terríveis.mas'tão comuns no Brasil.
desapareceria.
':...,
Mas. caros colegas. a realidade é dura e
trágica: as verbas públicas são insuficientes
para atender à demanda. deixando à míngua
um país como o nosso. que luta com grandes
e perversas desigualdades regionais. sendo
as distãncias um dos maiores entraves ao desenvolvimento de qualquer programa p~e
ventivo e de atendimento médico-hospitalar
e ambulatorial.
'
E a distância vem novamente prejudicar
o nosso estado. que muitas' vezes é esquecido
e fica de fora dos programas governa'mentais.
Assim. gostaríamos de aproveitar á oportunidade para formular um forte apelo ao Ministro da Saúde. Dr. Alceni Guerra. no sentido de que o Amapá seja incluído. em caráter
prioritário. nos programas executados pelo
seu miní:;tério. principalmente naqueles que
objetivePl reduzir a incidência de doenças
muns ao nosso Estado. como ri malária. que
contamina cerca de 600 pessoas por mes e
que tem causado um número bastante e!evlldo de mortes.
.
, ,
Também gostaríamo;; de parabenizar o Ministro da Saúde pela seriedade e competência
com que tem tratado este grande desafio. que
é a melhoria da saúde brasileira. torcendo
parq que 9 fruto do seu trabalho possa chegar.
rapidamente. a todos os estados. até os mais
longinquos: como o Amapá.

co-

A SRA. TERESA JUCÁ (PDS-RO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente. Sr" e Srs. Deputados. em pronunciamento
recente. alertei esta Casa para o fato de que
em Roraima a Justiça não funcionava e que
o povo estava 'relegado ao arbítrio de um
governador-brigadeiro que procurava impor
as suas vontades e desrespeitar os mais elementares direitos do cidadão comum.
Esta semana que passou tivemos novamente a demonstração do desrespeito à Justiça
e da faltá das mínimas garantias legais.
O Gover~ador nomeou sete desembargadores. em processo questionado na Justiça
por vários segmentos da ;;ociedade. tendo em
vista os vícios e erros apresentados.
No último dia 25. marcou o Governador
a posse dos referidos desembargadores para
às 17h \lo Fórum da nossa capital.
Consciente dos erros jurídicos cometidos.
e com a firme deciS<lo de defender a instalação de um Tribunal de Justiça Estadual sem
vícios. um grupo de cidadllos deu entrada
em uma ação popular. cuja liminar foi deferida pelo Juiz de Direito Dr. Antônio Ferr<.:ira Anunciação Neto. que mandou suspender a posse dos nomeados.
Pois bem. Mais uma vez a Justiça foi atropelada e desrespeitada em Roraima. Odoublê
de Governador ditador não tomou conhecimento da decisão judicial e deu posse aos
desembargadores numa sala do palácio, fora
do horário estabelecido.

A Justiça de Roraima inicia a sua caminhada de forma trôpega e não auspiciosa.
O Çiovernador faz in,stalar uma' Justiça descumprindo a própria lei que deveria cumprir.
Inicia:se nas ~nte-salas do palácio. às esc~ndidas. expondo a vexame os próprios desembargadores.
Gostaríamos de apelar aos tribunais deste
País paia que seja corrigida a forma como
a Justiça chega ao nosso novo estado.
Todos nós em, Roraima temos o compromisso de trabalhar para que tenhamos o desenvolvimento e a igualdade.
.
Uma Justiça séri~e,c()inp~cimetida apenas
com a lei é o objetivo de quem ama Rorain;ia
e 'o seu povo:"
."
.
Registro. portanto. o'meu' protesto contra
mais esta agressão ao nosso povo. e ao nosso
estado. es~erando que aJustiça seja feita.

o SR. ODELMO LEÃO (Bloco - MG.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente. Sr" e Srs. Deputados. com a preoc~
pação de reforçar a representatividade do
Congresso N,aciçmal e de ampliar sua participação no processo de discussão e decisão em
torno das grandes,questões sociais. acabamos
de preparar um roteiro na Comissüo de Agricultura e Pol(tica Rural da Câmara dos Deputados. sobre.o qual pretendemos nos debruçar pelo resto do ano em busca de estímulos
para a produçllo e o ábastecimento agropecuário.
Trata-se de um roteiro cuja definição contou com a colaboraçãoe a aprovação de todos
os 57 deputados que. com seus suplentes.
compõem a Comissão de Agricultura. Somos. na maioria. parlamentares no primeiro
ano de mandato. que pretendem somar seu
interesse e entusiasmo à experiência e motivações idênticas dos companheiros mais antigos no Congresso unidos pela mesma causa.
Acreditamos que o Brasil vive hoje um momento muito particular de sua história. ao
implementar um arrojado programa de modernização da economia e de aperfeiçoamento das instituiçôes públicas. com vistas ao estabelecimento de condições mínimas para a
retomada do processo de desenvolvimento
econômico.
Acreditamos que o tempo é de preparo
do terreno para o plantio de novas idéias.
aspirações e realizações que conduzam o Brasil ao concerto das naçôes líderes do mundo.
Por isso a hora é de sacrifício. de desafios.
de atitudes firmes. de criatividade e muito
trabalho.
A dura batalha que o Brasil trava em diversas frentes em busca de modernidade. de progresso e de justiça social ocorre em meio a
profundas mudanças históricas no mundo.
como: a abertura do Leste europeu. queda
do muro de Berlim e unificação alemã; estreitamento das relaçôes Leste-Oeste e minimização dos contlitos ideológicos capitalismo
versus comunismo: recrudescimento dos movimentos ecológicos; unificação do Mercado
Comum Europeu; novos conceitos de geopolítica mundial; e a recente instituição do Mercado do Cone-Sul (Mercosul).
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Todos esses eventos vão afetar o Brasil em
graus variáveis e ret1etem um estágio de evolução da humaÍlidáde em sua incessante busca
de desenvolvimento. de novas conquistas e
de aperfeiçoamento na própria natureza humana.
.
É. portanto. num ambiente caracterizado
p.or profundas mutações. tanto no plano nacIOnal como 'no internacional. que a agricultura deve ser considerada. O progresso da
ciência. a alteração dos padrôes sócio-culturais. a melhoria da renda. o fenômeno da
urbanização e o' comércio internacional condicionam o setor agrícó\a fi um crescente grau
de especialização e de inserção nos sistemas
agroalimentares e agroindustriais. A agricultura não é um sistema auto-suficiente que
se realiza sobre si mestno. mas um sistema
aberto. interdependente e retroativo.
Hoje. o ato de produzir na agricultura não
concerne apenas à oferta agrícblae ao Inundo
rural. A produção 'agrícola influencia e'm
graus diversos a dinâmica comercÍ<il. industrial. financeira e social de todos Os segmentos econômicos que dependem. de alguma
forma. do s:ltisfatório desempenho desse setor. Exemplo insofiômável das relações técnicas entre a agricultura e os demais segmentos
da economia é o caso dos alimentos. que têm
implicações diretas no custo de vida. nos sallírios. na saúde. na geração de divisas. no lazer
e. sobretudo. na preservação do meio ambiente.
Pelas suas implicaçôes li montante e a jusante. a agricultura se insere nos dilemas maCroeconômicos do País. O seu campo de ação
um mosaico de possibilidades técnicas do
ponto de vista agronômico. dada a extraordinária aptidão agrícola. mas também um
campo fértil para exploração de cunho ideo16gico. a exemplos da reforma agrária. agricultura de exportaçüo e ecologia. entre outros.
A preocupaão básica da economia agrícola
atual consiste. de um lado. em elevar substancialmente o índice da oferta agropecuária de
modo a atender à crescente demanda interna
sobretudo a dos alimentos básicos. sem per:
der de vista os mercados internacionais e
de outro. em manter em níveis satisfatório;
o interesse dos agricultores e de outros agentes econômicos na agricultura. em face da
existência de outras oportunidades de negócios em outros setores e em outras atividades
produtivas.
É preciso uma política agrícola séria e conseqüente que convença. na prática. que ainda
é vantajoso insistir na agricultura. sob o risco
do ônus de fenômenos indesejáveis como alta
concentração urbana. má nutrição. importaçôes de alimentos, deterioração da vida rural
e perdas de importantes mercados externos.
O assunto agficultura não constitui um fato
setorial ou regional em permanente conflito
entre produtos. grupos de produtores e regiões. Ele diz respeito a toda a sociedade
brasileira e deve ser equacionado e solucionado no contexto geral das dificuldades e possibilidades do País. Daí o caráter político do
problema em termos de relevância. oportu-

e
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nidade de ação, prioridades e alocação de
recursos.
As diferentes alternativas de soluçóes na
agricultura devem ser ponderadas dentro de
uma visão de sistemas interdependentes de
um processo de desenvolvimento global do
Brasil. Nesse sentido. a política agrícola cons·
titui um subconjunto da política econômica
geral e deve, necessariamente, atender aos
interesses superiores da sociedade. A política
agrícola não t: uma política do produtor rural
nem do consumidor com fortes conotações
setoriais ou corporativistas:
Para tratar a agricultura sob uma lírica de
modernidade e racionalidade econômica, a
Comissão de Agricultura e Política Rural da
Câmara dos Deputados surge como o fórum
apropriado de instância política de entendi·
mento nacional sobre o mu'ndo rural em toda
sua plenitude e abrangência de ações nos
campos econômico. social. cultural. tecnoló'
gico, filosófico e folcl6rico, entre outros.
Congregando as funções típicas do Legisla·
tivo. as novas atribuições preconizadas na
Constituição e detalhadas no Regimento ln·
terno da Casa, a Comissão de Agricultura
e Política Rural reúne condições para assumir
o papel de coordenação do diálogo e do
entendimento nacional sobre o desenvolvi·
mento rural. notadamente 'em um momento
tão crítico e carente de propostas estáveis
de funcionamento do setor. Ademais, a Co·
missão de Agricultura poderá influenciar positivamente na adoção de uma filosofia de
vida rural que norteie os destinos de todos
os interessados nesse segmento.

o SR. OSVALDO MELO (PDS - PA.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente. Sr" e Srs. Deputados. o lançamento
do livro do Sr. Antônio Farias Coelho, em
Belt:m do Pará. mobilizou a sociedade paraense em uma noite de autógrafos que mar·
cou o respeito e estima que os seus conter·
râneos lhe devotam como empresário de va·
lar, homem de espírito cristáo e chefe de fa·
mI1ia padráo. com assinalados serviços preso
tados à comunidade paraensc.
Foi muito concorrido () lançamento do seu
livro "'Minha Vida: Fatos e Verdades", on·
tem à noite, no Saláo Karaj,ís do Hilton Ho·
teL O autor. justificando a obra, disse que
a escreveu para completar a sua vida: "'Tive
dois filhos, plantei muitas àrvores, e só faltava um livro para eu me realizar. Consegui
isso, e agora digo: obrigado. meu Deus".
Segundo Antônio Farias Coelho, "'Minha
Vida" aborda muitos fatos vividos por ele.
desde a sua infância de menino pobre. filho
de portugueses. E relembra com saudades
esse tempo quando, em Bélem, se podia dor·
mir com as janelas escancaradas: "'Sim, senhor. naqueles bons tempos dormia·se em
Bélem com as janelas ahertas!" Época em
que um ovo náo custava mais do que um
tostáo. que pagava também uma passagem
de bonde, comprava um quilo de farinha,
um pão, um quilo de peixe do mato etc.
"'Minha Vida" aborda, também. um pouco
da filantropia de Antônio Farias Coelho, as·

siLl como as decepçôes que só lhe serviram
para "armar melhor a vida": "'Tudo o que
fiz não me arrependo, e continuarei fazendo,
pois () balanço da minha vida foi altamente
positivo", afirmou: Antônio Coelho preten·
de continuar escrevertdo as suas memórias.
.'pois, afirmou. ainda h,í muito para contar.
·E justifica que não "'há inconveniente em toro
nar conhecida, por quem a pratica, a carida·
de, até porque poded estimular mais ofertas
ao conquistar novos adeptos para a missão
nobilíssima de atendimento aos mais necessi·
tados".
O SR. JACKSON'PEREIRA (PSDB 'CE. Pronuncia' o seguinte discurso.) - Sr.
'Presidente: Srs. e Sr" rarhimentares. recen·
temente. os Prefeitos dos Municípios que
compõem a área metropolitana de Fortaleza
'fizeram reuniáo para discutir seus múltiplos
'problemas. na ocasiáo foi levantada uma anti·
'gh reivindicaçãO da comunidade de Fortaleza
'e' Municípios próximos à capital cearense: a
unificação das tarifas telefônicas, de .modo
que nüo fosse tida como interurbana a ligaçáo
telefônica entre os municípios considerados
'dà <Írea metropolitana. uma medida mais do
'que justa e acertada.
.
, Tüo logo tlimei ciênéia do ploblema. enca·
'minhei correspondência ao Mióistro" da lnfra'
Estrutura ponderando a necessidade da reali·
'zação de um estudo a fim de que a tarifa
telefônica única fosse implantada nas regiões
·metropolitanas.
Recebi. agora. ofício da Secretaria Nacio·
nal de Comunicações. em resposta ao pleito
que encaminhara. no qual evidencia fazer
parte da regulamentaçáó vigente li caracte·
rizaçüo, como interurbana. das' chamadas te·
lefônicas entre localidades 'situadas ou não
numa área metropolitana, sendo aplieada ta·
rifa diferenciada' apenas conforme as distâncias que separam as localidades envolvidas.
Reconhece a Secretaria Nacional de Co·
municaçôes que a tarifa. quando aplicada de
forma genérica. tem acarretado distorção no
tratamento dos usu,irios.
Em vista disso, foi agora introduzido. na
regulamentaçüo. o conceito de conurbaçüo.
a fim de beneficiar os usmirios com terminais
instalados na lirea metropolitana quando
houver ligação entre si. Em tais casos, vai
ser aplicada uma tarifa especial equivalente
a 115 (um quinto) do valor de uma chamada
interurbana na menor distância.
Sem dúvida. é um henefício que a comunidade recebe. Muito embora mio tenha sido
atendida na plenitude a sua reivindicaçáo,
já melhora muito.
Os critérios para implantação da conurbação para fins tarifáricos estüo sendo desenvolvidos na Secretaria Nacional de Comunica·
çóes, e táo logo sejam concluídos seráo imo
plantados em todas as áreas metropolitanas.
Sem dúvida que é uma boa notícia para
os usuários do sistema telefônico nas regiões
beneficiadas.
O SR. LEOMAR QUINTANILHA (POC
- TO. Pronuncia o seguinte discurso.) Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, conti·
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nua negro o horizonte da agricultura brasileira. Espera·se brutal queda na produção
desta safra.
·É absurda a inexistência de uma política
agrícola definida, de metas estabelecidas a
. mt:dio e longo prazos que permitam. aos la·
. vradores, uma avaliaçüo e programaçáo de
suas atividades. Que lhes dê segurança quan·
to às regras de mercado e do sistema finan·
ceiro.
S~ não bastasse essa gravosa omissáo, sujeitam-se, ainda, os produtores brasileiros às
intempéries e aos entravcs da burocracia.
A inusitada escassez de recursos provoca
fortc desestímulo à nobre e fundamental tarefa de produzir alimentos.
Os equipamentos já velhos, carcomidos pc·
lo tempo e pelo uso. começam a ser encosta·
dos, nüo por serem prescindíveis, mas porque
a atividade não produz receita suficiente à
sua necessária e periódica renovação. Pior.
a atividade vem gradativamente depredando
seu patrimônio.
No meu Estado, o Tocantins. essa situaçáo
se agrava também pela incipiência.de sua in·
fra·estrutura, notadamente a viária.
Os nossos produtores enfrentam com ad·
mirável coragem os efeitos perniciosos de
uma política agrícola de improvisos e, por
isso mesmo, injusta e perversa.
Náo conseguem crédito para o custeio.
Mesmo para lavouras com altos índices tecno·
lógicos e já plantadas. apesar de perderem
grande parte de seu precioso tempo nos balo
cões dos bancos, como acontec,eu nesta safra.
Outros t,mtos. inúmeros. por pendência de
dívidas do custeio anterior. que a adversa
regra fil)anceira mio possibilitou saldar mes·
mo com excelente índice de produtividade
alcançada, mio foram atendidos. Ao contrá·
rio, estáo sendo executados judicialmente.
Lembramos. sem saudade e até com certo
temor, a inconcebível injustiça praticada contra a categoria. quando se impôs ao produto
uma variação de preço exatamente igual à
metade da aplicada aos encargos financeiros
de suas dívidas. E essa situação extremamente danosa repete-se agora, quando novamente os preços -dos produtos encontram-se congelados c as dívidas decorrentes do custeio
agrícola sofrem variaçáo equivalentes às da
"TR".
Municípios onde a agricultura destaca-se
como a principal atividade econômica experimentam agora essa terrível situaçüo de desânimo, de incerteza, de estagnação. A agricultura. outrora. inspirou forte geraçáo de rique·
zas em Gurupi, Alvorada, Figueirópolis. Pei·
xe. Formoso do Araguaía, Aliança do Tocan·
tins, Dueré. Porto NacionaL Brejinho de Na·
zanS, Cristalündia e Pium, onde agora só há
des,âmmo e preocupaçáo.
E imperisosa uma tomada de posição. Mis·
ter se faz a adoçáo de urgentes medidas para
que o caos náo tome conta da agricultura
brasileira e o Governo deve providenciar:
Açáo política para que os agentes financeiros, de modo especial o Banco do Brasil,
tenham eondiçôes de sustar as cobranças judio
ciais e buscar uma forma de renegociar essas
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dívidas dentro da realidade atual e da capacidade de pagamento de cada produtor;
Atendimento imediato de todos os processos de indenização de 'proagro em andamento;
Promover reajuste da dívida decorrente do
custeio agrícola em índices compatíveis com
os utilizados para a variação dos preços dos
produtos, acrescido de juros máximos de

representativas regionais do nosso partído
um jovem da capacidade política do Deputado André de Paula. que traz uma mensagem forte de modernidade indo ao encontro
do anseio das bases do nosso partido.
Solicito a transcrição, nos Anais desta Ca·
sa, do discurso por ele proferido quando de
sua posse na presidência do PFL pernambucano do dia 14 passado.

12% a.a.

Enfim. Sr. Presidente, que se dê um tratamento sério e justo ao agricultor brasileiro.
Confiamos, Sr. Presidente, em que S. Ex".
o Sr. Ministro da Agricultura, adote urgentes
medidas que venham em socorro dessa brava
categoria.
Era o que tinha a dizer.

o SR. JOSÉ MOURA (Bloco - PE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados. a atividade política
é. essencialmente, a arte de se captar os sentimentos e aspiraçôes da sociedade e transformá-los em propostas e projetos que possam
conduzi-Ia pejos caminhos do desenvolvimento ec'onômico e social.
Assim. cabe a nós, políticos, através dos
partidos que integramm, manter-nos atentos
aos passos e pensamentos da Nação. para
continuar constituindo o instrumento capaz
de representá-la em todas as instâncias do
poder. construindo soluçôes políticas hábeis
e tornando concretos os seus anseios e desejos.
Para isso, nada mais necessário do que uma
estrutura partidária ativa. vibrante, democrática: afinada com as grandes questões da atualidade, consciente de que os partidos devem
acompanhar a sociedade em constante evolução.
O meu partido. o Partido da Frente Liberal t tem tido essa preocupação.
As vésperas da convenção nacional que está sendo coordenada pela Comissão Executiva Nacional. à frente o Senador Hugo Napoleão. que deu seguimento ao formidável trabalho de base realizado pelo Senador Marco
Maciel. que sedimentou nosso partido de
Norte a' Sul do Brasil, o PFL é hoje uma
for~a política solidamente estruturada.
E um partido que veio para ficar. crescer
e vencer, acompanhando as exigências e os
avanços do povo e da Nação.
A esse respeito trago a V, Ex", nesta oportunidade. o exemplo da Seção Regional do
PFLem Pernambuco.
Amplamente vitoriosa nos últimos pleitos.
lá tem\,s o Governador do Estado, Joaquim
Francisco, uma liderança nacional em ascensão. o Senador Marco Maciel. este notável
líder cuja inesgotável sensibilidade política
e fôlego incansável todos nós admiramos. e
ainda a maioria dos deputados federais, dos
deputados estaduais. dos prefeitos e dos ve··
readores.
Mas não 'é só. Temos sobretudo a decisão
política de modernizar e fortalecer o partido.
Sr. Presidente. como fundador do PFL, é
com grande satisfação que vejo ascender, aos
29 anos de idade. à direção de uma das mais

DISCURSO A QUE SE REFERE O
ORADOR:
"A cada dia percebemos a ampliação
das responsabilidades dos partidos políticos na tarefa de .consolidar e aperfei·
çoar o regime democrático em nosso
País.
Percebemos que a sociedade brasileira
- complexa e em constante transformação - cada vez mais exige dos partidos
sensibilidade e agilidade. como requisitos indispensáveis a que estes mantenham os seus vínculos de identidade para
com a Nação.
É fácil notar a velocidade com que
se movimenta politiGamente o povo. deslocando por vezes radiqlmente os centros de poder, em curtos espaços de tempo, negando vez e voto àquelas estruturas partidárias que. mantendo·se isoladas no tempo e no espaço, não foram
capazes de atuar em sintonia fina com
as massas.
A democracia no Brasil é hoje uma
realidade irreversível. conquistada. vale
a pena lembrar, com a participação decisiva do Partido da Frente Liberal no episódio da formação da Aliança Democrática.
A partir dali. muito avançamos n,o
campo institucional. Há eleições diretas
em todos os níveis, temos uma nova
Constituição. garantimos as liberdades
essenciais. inclusive ampla liberdade de
expressão e organização. e ampliamos
as prerrogativas do Legislativo, apenas
para citar alguns exemplos.
Por outro lado. infelizmente, enquanto Nação não logramos o mesmo êxito
no trabalho de resgate da nossa dívida
social.
É preciso. portanto, criar melhores
condições de eficácia para que as práticas
políticas e administrativas proporcionem
os resultados materiais - econômicos
e sociais - sem os quais a democracia
não se completa.
Dentro desta perspectiva, destaca-se
sobremaneira o conteúdo programático
do Partido da Frente Liberal. Nossas
propostas têm como fundamento preéípuo os ideais de liberdade. combinados
com a luta pela igualdade. Têm como
fim o desenvolvimento com a justiça social, colocando-se a democracia como
meio por excelência para alcançá-lo.
No que concerne ao ideário, desta ma·
neira estamos plenamente habilitados a
ampliar os nossos espaços políticos e as
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nossas responsabilidades administrativas
em todo o País.
Neste p'articular ressalto. por oportuno, que o PFL. apesar de sua curta existência. firmou-se solidamente como um
dos maiores partidos do Brasil.
Elegemos o maior número de governantes estaduais, a segunda maior bancada no Congresso Nacional. Temos um
expressivo número de prefeitos e vereadores em todas as unidades da Federa·
ção. Aqui vencemos as eleições de 1990,
elegendo Joaquim, Francisco, Roberto
Fontes. Marco Maciel. a maioria da representação federal.1! maioria dos parlamentares estaduais. E nosso o maior número de prefeitos. a começar pelo Pre·
feit~ da Capital. Giberto Marques Paulo. E do PFL o maior número de vereadores no Estado. inclusive na Câmara
Municipal do Recife. E Pernambuco. em
poucos momentos da República, possuiu
tantas posições de relevo no cenário na·
cional.
A Liderança do Governador Joaquim
Francisco transcende as fronteiras do
nosso estado. posto que é admirada, valorizada e respeitada no Governo Federal, no Congresso e nos demais estados,
até por políticos de outras agremiaçôes.
O Senador Marco Maciel. cuja trajetória política sintomaticamente coincide
com a curva ascendente do processo de
afirmação de Pernambuco no contexto
da República. é, o líder do PFL e do
Governo no Senado Federal.
O combativo Deputado Ricardo Fiúza
é o líder do partido na Câmara Federal.
Ainda na Câmara. o atuante Deputado
Inocêncio Oliveira oclipa a estratégica
Primeira Secretaria. entre tantos parlamentares. como os ex-Governadores
Roberto Magalhães e Gustavo Krause.
cujos talentos proporcionam dimensão
nacional à representação pernambuca·
na.
Organizados em todo o território brasileiro; possuindo certamente os melhores quadros políticos e técnicos, comprovadamente dotados de competência e
vontade para viabilizar benefícios concretos para o povo; dispondo de um programa moderno. com excelente receptividade. cumpre-nos. pois. trabalhar pelo
crescimento do partido. a fim de torná-lo
maior e mais furte'.

Para tal. só existem os caminhos da participação. Não podemos nos deixar vencer por
aquela letargia que via de regra adormece
os partidos quando não há eleições a disputar.
Os que se deixam dominar inevitavelmente
depois sofrem com a atrofia dos músculos
partidários, perdem a instantaneidade da comunicação, enfim. enfraquecem os laços de
solidariedade. e mesmo de afinidade. entre
os correligionários.
,
A nossa intenção é ter um partido que efeti·
vamente se compare a um organismo vivo,
em movimentação permanente. em eferves-
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céncia contínua de idéias e atividades. Que
sobretudo utilize todo o potencial dos seus
diversos órgãos e representações. a exemplo
da Ação Liberal Feminina. o Setor Jovem.
o Departamento Trabalhista. o Instituto Tancredo Neves. as bancadas federal e estadual.
os prefeitos. os vereadores. as lideranças municipais. todos constituindo elos indispensáveis de ligação do partido com a sociedade
de uma maneira geral. Que. também. de outra parte. participe diretamente. com sugestões. idéias e trabalho. além do imprescindível respaldo político. para o êxito das ações
administrativas implementadas pelo Governàdor Joaquim Francisco. integrantes do Programa Cresce Pernambuco. para cuja vit6ria
todos nós contribuímos. e que agora vamos
tornar realidade.
Não é uma tarefa simples. muito menos
f;icil. Acreditamos. porém. que é um projeto
possível. se contarmos com a disposição de
todos os segmentos partidários em participar
desse esforço.
_Sinto que há uma aspiração muito grande
de todos. no sentido de que o partido tenha
uma vida interna à altura da força eleitoral
que já demonstrou que tem.
Existe o sentimento latente na militància
e nas bases. de que o partido s6 funciona
nos períodos eleitorais. contrariando-lhes assim o desejo de serem ouvidas. de participar.
de mergulhar de corpo e alma na vida partidária. intluindo desde as mínimas atividades até
as maiores decisões.
Precisamos. pois. aproveitar as energias de
todos. para fazer este partido entrar em ebulição. Ouvindo as bases. gerando espaços para
a militància. debatendo as grandes questões
nacionais. promovendo encontros no interior. multiplicando os canais de contato com
a sociedade civil. sobretudo trazendo o PFL
que está aí fora. nas ruas. disperso. para dentro de nossa sede. a fim de organizá-lo. darlhe densidade ideológica pelo hábito da discussão política. ampliar-lhe a capacidade de
luta. prepará-lo. enfim. para os novos e difíceis embates eleitorais que se sucederão. a
começar pelas eleições municipais do ano que
vem.
Será uma obrigação. minha e de todos os
companheiros da Comissão Executiva e de
Diretório. assegurar os mecanismos que possibilitem esta participação efetiva para todos.
irmanados no propósito comum de nos fortalecermos politicamente. e. por conseqüência.
de desempenharmos com ainda maior intensidade e eficiência o nosso papel de alavancar
o desenvolvimento econômico e social de
Pernambuco.
Com esses princípios elementares. assumo
a Presidência da Comissão Executiva Regional do PFL. para assim persistir nos esforços
enviados pelos eminentes homens públicos
que aqui me antecederam:
- o ex-Governador José Ramos, que. com
a eloqüente simplicidade típica do sertanejo.
nos ensina. pelo seu exemplo. como é belo
o exercício da política com dignidade e lealdade.

- o Secretário Joel de Holanda. que tiio
brilhante e destemidamente comandou das
trincheiras do partido a resistência aos governos do PMDB. provando que nõs. que sempre soubemos ser governo. também sabemós
ser oposição. e em ambos os casos procedendo com altivez e com respeito ao interesse
público; -o Deputado Felipe Coelho. que dispens~ palavras. vez que sobre ele .iá se pronunCIOU o povo de Pernambuco. consagradoram~nte elegendo-o para a Assembléia LegislatIva por onze vezes consecutivas.
Minhas Senhóras. meus ·Sehhores. é' com
Infinita emoçiib - e orgulho - que lembro
00 fato de que iniciei' a ininha participação
_
.
política pelas mãos dlYpartido.
. Há poucos anos fui vice-presidente e depois presidente do Setor Jovem. ocasião em
que firmei com esta agremiação vínculos políticos. e até afetivos. por que não dizer? os
quais me levaram à praça pública. à Cimara
de Vereadores do Recife. e. mais recentemente. à Assembléia Estadual.
Ho.ic. por escolha do Diretório e dos Senhores Convencionais. representando os segmentos todos de nossa agremiação. sou alçado ao mais alto posto do partido. a nível regional.
' , Avulta para mim a honra do cargo. mas
asseguro-lhes que a ela buscarei corresponder
com a força do meu ideal. com o máximo
de minha capacidade. e com a minha disposição e determinação em conduzir o PFL.
juntamente com meus companheiros da Executiva. de forma absolutamente democrática
e participativa.
Mas sobretudo avulta para inim o sentimento de humildade. seja enquanto convicção pessoal, seja pela consciência de que os
partidos políticos são obras coletivas: plurais
e solidárias.
Presidir. portanto. significa ouvir. dialogar: ?egociar. harmonizar. Implica a respon6ablhdade de obter a síntese do pensamento
de todos os segmentos e instâncias partidárias. aproveitando desde a experiência. sagacidade e perspicácia dos nossos líderes maiores até a sabedoria política que é dia a dia
lapidada pelos nossos anônimos militantes.
nas pontas de rua. nos bancos das faculdades.
n.as reuniões sociais. militantes esses que preCIsam ser melhor mobilizados e valorizados.
pois que constituem a presença viva do partido nas suas respectivas esferas de relacionamento pessoal.
Por fim. agradeço aos convencionais. aos
diretorianos e a todos os presentes o honroso
encargo que ora recebo. ao tempo em que
reitero o compromisso de pautar a gestão.
que aqui se inicia, por um fecundo e efetivo
intercâmbio com todos os companheiros e
as mais diversas instâncias partidárias. pedindo colaboração e aconselhamento. para assim
melhor servir ao partido e aos nossos correligionários.
Muito obrigado."

o SR. ARY KARA JOSÉ (PMDB - SP.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi-
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dente. Sr"' e Srs. Deputados. é com pesar
que venho a esta tribuna lembrar aos nobres
. pares assunto tão trágico e que tem preocupado sobremaneira· a população do Vale do
Panuba.
Trata:se do preocupante estado da Via Dutra. que tem vitimado inúmeras pessoas. neste que é o trecho com maior intensidade de
tráfego do Pais.
A rodovia. construída h;i mais de vinte
anos. mesmo que estivesse em excelente estado de conservação. não suportaria tão grande
volume de trânsito e. por isso. o Governo
Estadual paulista já construiu o primeiro trecho da rodovia dos trabalhadores e deverá
completá-Ia prlJximamente. aliviando o trànsito da Dutra.
No éntanto. o que temos hoje é uma rodoV;3 semidestruída por absoluta falta de conservação. servindo à região mais populosa
e economicamente ativa do País. Na ligação
entre as maiores metrópoles brasileiras. Rio
de Janeiro e São Paulo. caminhües c carros
enfrentam uma verdadeira aventura. estilo
ralIye para alcançarem seus objetivos. A parte triste da história acontece ao constatarmos
o fato de que 111uitos não chegam ·ao seu destino. obstruídos pelos percalços do caminho.
N,io é possível que o Governo Federal,
através do DNER. se mostre insensível às
necessidades de conservação da rodovia. deixando-a em estado tão precário. As últimas
verbas destinadas a este fim não chegaram
~ 10% de suas reais necessidades. Enquanto
IstO. pessoas morrem. prejuízos materiais se
assomam. e o transporte rodoviário do País
.fica jogado. literalmente. às traças. _ .
Há cerca -de um mês. soliciteLaudiência
ao Sr. Ministro de Estado da Infra-Estrutura
para encaminhar este pleito. No entanto. até
o momento. não foi possível o colóquio.
Quando tiver a oportunidade. entregarei expediente apresentando o pedido que. se deferido. trará não apenas beneficios à população
local, como ao transporte rodoviário nacioo

n~.

I

Gostaria. enfim. de deixar aqui o meu protesto pelo estado de conservação dà BR-116
(Via Dutra). Não estamos solicitando a contrução de uma nova obra. mas. apenas. que
seja mantida em estado aceitável esta que
é a mais importante rodovia do País.
Que o nosso grito de socorro possa ser ouvido pelo Sr. Presidente da República e pelo
Ministro da Infra-Estrutura. antes que outras
vidas ceifadas engrossem as fileiras das vítimas desta rodovia federal.
.
Era o que tinha a dizer.
O SR. FLÁVIO ROCHA (Bloco '- RN.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente. Sr"' e Srs. Deputados. no nosso País
só paga imposto quem quer.
A evasão fiscal é triste marca do nosso sistema tributário.
Vendas como meia-nota ou sem nota nenhuma tornaram-se a regra geral. eum núme-ro cada vez menor de infelizes que não podem
"submergir" economicamente. passam, a enfrentar uma voracidade crescente' do Fisco.
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São assalariados, empresas formalmente
constituídas, ou aqueles, cada vez mais raros,
que por uma questão moral se recusam a lesar
o fisco, que pagam cada vez mais para que
um mundo economicamente clandestino
prospere impune e inteiramente fora do alcance dos arcaicos mecanismos tributários
atuais.
Em que pese aos esforços de homens do
valor e do patriotismo de Romeu Tuma à
frente da Receita Federal, de grandes e probos profissionais e dos mais de 3% do PIB
dispendidos na tarefa de cobrar impostos,
não se consegue manter o controle nesre mar
de injustiças, corrupção, notas frias, fraudes,
desvios, guias falsas e propinas.
É na tentativa, Sr. Presidente, de amenizar
as mazelas deste campo tão importante na
vida nacional que apresentamos projeto que
choca pela sua simplicidade. Mas muitas vezes as soluções que buscamos estão muito
mais perto de nós do que poderíamos supor.
Em um país de dimensões continentais, a
tarefa de acomapanhar o quanto o pequeno
industrial agregou ao valor do seu produto,
por quanto comprou e por quanto vendeu,
o quanto ganhou é tarefa que não está ao
alcance de simples mortais. Ainda mais no
país da meia-nota e da nota atleta, onde "é
presciso levar vantagem em tudo", como
apregoa o filósofo Gerson, o guru nacional.
Enquanto o bom fiscal se vê às voltas com
as peripécias de sonegadores experimentados; para os quais o Erário é verdadeiro fato
de sobrevivência, e o mau fiscal induz o contribuinte em potencial à sonegação, existe ao
alcance da União e estados um instrumento
preciso e incorruptível que pode ser a base
de um sistema tributário mais justo e incrivelmente mais simples. Este instrumento é a
compensação nacional de cheques.
O que propomos, Sr. Presidente, colegas
Deputados, é uma Reforma Tributária em
duas etapas.
A primeira, reduzirá a alíquota do IPI, do
1;R e o do IOF a zero, enquanto cria o Imposto
Unico sobre Pagamentos (IUSP), com a alíquotà de 0,5% sobre a compensação de cheques, transferências, saques em dinheiro ou
qualquer outra forma de pagamento.
A segunda, com a concordância das Assembléias Legislativas ou do CONFAZ (Conselho dos Secretários de Fazenda dos Esta·
dos), reduzirá também a zero a alíquota do
ICMS e ampliará a taxa do IUSP a 1,0%.
AS'primeiras simulações nos dão conta de
que haverá uma duplicação da arrecadação
de estados e da União.
O SR. VICTOR FACCIONI (PDS - RS.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Deputados, no dia 25 de
abril, o Presidente da República, Dr. Fernando Collor de Mello, recebeu em audiência
especial, no Palácio do Planalto, os dirigentes
do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Contabilidade, do IBRACON - Instituto Brasileiro dos Çontadores e Federações de Contabilistas e de Auditoria de todo
o Brasil. Comemorava-se naquela data o Dia
do Contabilista.

A ocasião ensejou especial oportunidade
para que a classe dois contabilistas de todo
o País, cerca de 300 mil profissionais. tendo
à sua frente o contador Ivan Carlos Gatti.
Presidente do Conselho Federal de Contabilidade, em audiência de que participei. fizesse
a entrega a S. Ex' o Presidente da República,
do primeiro exemplar da resolução CFC n"
700/91, "que aprova a NBC-T-1l - Normas
de Auditoria Independente das Demonstrações Contábeis", documento da maior importância na apuração das contas, tanto da administração pública quanto da empresa privada.
A importância maior de tais normas decorre
do fato de o Governo ter a todo o momento
que enfrentar problemas de fraudes e corrupção como vem acontecendo, por exemplo,
na área da Previdência Social. Os contadores
e auditores do Brasil quiseram, assim, prestar
valiosa colaboração ao esforço do Governo
na busca de maior transparência das contas
públicas. Na ocasião, entregaram ainda ~u
tras propostas e sugestões relacionadas com
Reativação da Contadoria-Geral da União,
"a composição dos Conselhos Fiscais das Empresas Estatais", a "revogação da Lei n"'
6.468/77 - Lucro Presumido". a "simplificação do pagamento de tributos federais',
a "regulamentação do Imposto de Renda".
a "=importância das organizações contábeis", o "reexame de normas do Ministério
do Trabalho" e sobre "a Conferência Mundial de proteção do Meio Ambiente
ECO/92", proposta para a montagem de um
aprato fiscalizador eficiente e de mecanism!=ls
ágeis de correção das agressões ao meio ambiente".
No dia 25 de abril de 1926, quando os profissionais da Contabilidade do Estado de São
Paulo prestavam uma.homenagem ao Senador e Contabilista João de Lyra Tavares. em
reconhecimento da classe pela sua atuação
no Senado Federal. foi declarado o dia 25
de abril o "Dia dos Contabilistas brasileiros".
A partir de então estava instituído o Dia
do Contabilista, que passou a ser o Dia do
Contador e do Técnico em Contabilidade,
duas categorias que se destacam na vida profissional do País. E assim a data vem sendo
comemorada há 65 anos, motivo do registro
que faço desta tribuna, neste momento.
Por sua importância, inclusive para o exame desta Casa, Sr. Presidente, solicito a
transcrição nos Anais da Câmara dos Deputados, do documento que a valorosa classe dos
contabilistas entregou ao Presidente Conor,
na audiência ocorrida na data em que, mais
uma vez, pelo 65 9 ano seguido, se comemorou
o "Dia do Contabilista".
DOCUMENTO A QUE SE REFERE
O ORADOR.

Rio de Janeiro, 25 de abril de 1991
CFC 383/91/DV.238
Proc. CFC n° 492/89
Excelentíssimo Senhor Presidente da República
O objetivo angular da audiência, com que
V. Ex' nos distingue é passar à suas mãos
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o primeiro exemplar da Resolução CFC n"'
700/91, que aprova a NBC-T-ll - Normas
de Auditoria Independente das Demonstrações Contábeis.
A importância do documento justifica a
cerimônia de sua entrega ao primeiro magistrado da Nação, no dia consagrado ao Contabilista. O diploma normativo, uma resposta
necessária aos reclamos da evolução do País
rumo ao Primeiro Mundo, é produto de trabalho conjugado do Conselho Federal de
Contabilidade, do Banco Central do Brasil,
da Comissão de Valores Mobiliários e do Instituto Brasilerio dos Contadores. Os órgãos
que detêm responsabilidade sobre a matéria
tiveram grandeza para afastar divergências
e lucidez para compor-se em torno de assuntos sempre abertos à sedução da contravérsia.
Na quadra histórica em que as forças da sociedade proclamam a convivência de acertamento capaz da união. o exemplo do universo
contábil precisa ser destacado.
Encontro com o dirigente máximo do País
constitui raridade. Por isso mesmo, dele devem ser retirados os dividendos possíveis. Como assina-la a Blblia. este é o momento de
falar. Falar não para reivindicar, mas para
oferecer. Estatização adoidada produziu o
:E;:stado sangue-suga que extenuou a Nação.
E chegado o tempo de reversão ao bom senso, para cujo exito se faz indispensável que
todos, principalmente as coletividades organizadas. ofereçam cooperação.
O espanto-trauma da sociedade diante do
escândalo da Previdência exige resposta que,
pelas próprias fórmulas conceptuais e conceituais, sejam capazes de restaurar a confiança
do povo na instituição depositária da segurança'l:le seu futuro. A auditoria externa independente, notável criação da iniciativa privada, tem tudo para pinçar a ferida e restaurar
o tecido dilacerado.
V. Ex" desde a camapanha. revela-se pregador convicto e incansável da modernidade
como ponte indispensável ao salto qualitativo
da escalda ao Primeiro Mundo. A tarefa e
tão difícil quanto gigante. Para levá-la a bom
termo, todos prescisamos assumir a função
de parcela inevitavelmente destinada à totalização na soma do esforço endereçado a esse
propósito.
Na expectativa de que deste encontro de
25 de abril, o País possa ter o lucro almejado
por nosso patriótico desejo de melhor servir,
reiteramos a V. Ex" protestos da mais elevada
consideração. - Contador Ivan Carlos Gatti,
Presidente.
1) Reativação da Contadoria-Geral da
União
O Conselho Federal de Contabilidade e
demais CRC do País, vêm a sua presença
para propor a criação da Contadoria-Geral
da União pelas razões que alinhamos a seguir.
a desenvolvimento crescente das atividades da União torna cada vez mais complexa
a administração pública, criando uma série
de problemas que só poderão ser convenientemente r~solvidos através de uma organização capaz de harmonizar seus órgãos, defi-
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nindo-lhes seus setores de ação. mediante um
contínuo processo de divisão eespeçialização
de trabalho.
Esse desenvolvimento reflete-se no aumento dos orçamentos. ampliando o campo
de atividade financeira da União no duplo
sentido da consecução dos recursos e no de
sua. aplicação.
E o Ministério da Economia. Fazenda e
Planejamento o órgão específico da coordenação dessa atividade e. para tal. deve estar
convenientemente aparelhado do necessário
instrumento informativo. controlador e fiscalizador. Esse instrumento é a contabilidade.
O retardamento expressivo da contabilização causa enormes prejuízos à administração pública. especialmente no que tange ao
conhecimento tempestivo da marcha dos negócios públicos e ao controle dos responsáveis por bens ou dinheiro público.
Forçoso é admitir que. embora não tenham
sido atingidos os objetivos visados pela implantação do Sistema de Administração Financeira da União. já que não há um órgão
central que garanta uniformidade no registro
dos dados. criaram-se. através dele. as condições indispensáveis para implantar agora.
com plena garantia de êxíto. uma estrutura
administrativa mais ampla e à altura do atual
desenvolvimento das atividades da União. a
independência indispensável para atuar junto
aos diversos setores da administração. •
Para ressaltar a urgência da reativação da
Contadoria-Geral da União bastaria lembrar
que todo o mecanismo interno de fiscalização
e controle dos atos e fatos administrativos
é movimentado pelo Poder Executivo através
da contabilidade e a falta de procedimentos
elementares abre campo a irregularidades
constantemente veiculadas pela imprensa.
Por derradeiro. sugere-se a designação de
uma comissão para elaborar estudos sobre
a organização da Contadoria-Geral da
União. abordando aspectos relevantes. tais
como. o estudo crítico de seu atual serviço
contábil. o mais adequado sistema contábil
e a estrutura de sua Contadoria-Geral.
2) Conselhos fiscais das empresas estatais
Os conselhos fiscais de entidades controladas pelo Governo Federal. constituídas sob
forma jurídica de cociedade de economia mista e empresas públicas. dentre elas as instituições financeiras e as concessionárias de serviços públicos.
Sugestão:
Que a composição dos conselhos fiscais das
entidades mencionadas. seja feita somente
com a participação de contadores legalmente
habilitados. proporcionando assim que as demonstrações contábeis sejam examinadas
mensalmente. conforme prevê a Lei das Sociedades por Ações. por profissionais conhecedores de técnicas e procedimentos capazes
de apresentar à sociedade pareceres transparentes da gestão da entidade.
3) Revogação da Lei n", 6.468i77 - Lucro
Presumido
A Lei n" 6.468177 permite que as empresas
comerciais e industriais. com receita anual
de 700.000 BTN (no exercício de 1990) pos-

sam apresentar declaração de Impo;to de
Renda optando Lucro Presumido. ficando
desobrigadas da escrituração contábil e da
correção monetária do balanço.
Sugestão:
Seja revogada a Lei n" 6.468/77. pois a mesma prejudicial ao empresário brasileiro que
perde totalmente o controle e as variações
do seu patrimônio. Prejudicial. inclusive. ao
Governo. possibilitando a ocorrência de sonegação fiscal.
4) Simplificação do pagamento de tributos
fede'rais
Atualmente o pagamento de impostos e
coiJtribuições sociais (Imposto de Renda. Imposto de Produtos Industrializados. Imposto
de Renda na Fonte. Carnê Leão. Contribuições Sociais. PIS. Finsocial) e também os impostos municipais e estaduais. obrigatoriamente. são pagos nos últimos dias do mês
ou 'nos primeiros dias subseqüentes.
Sugestão:
Simplificação na forma de pagamento de
tributos federais estabelecendo um modelo
de guia única.
5) Regulamentação do Imposto de Renda
A legislação do Imposto de Renda é complexa. pelos vários instrumentos jurídicos que
a-régem.
O último regulamento de Imposto de Re-tr:
da data de dezembro de 1980. instrumento
pelo qual consolidou-se a legislação do Imposto de Renda. de então.
Várias foram as leis. decretos-leis. decretos
emitidos após 1980. muitos dos quais de fundamentaI importância para os contribuintes.
pessoas físicas e jurídicas. ·para os profissionais da contabilidade e do direito. e também
para a própria Receita Federal.
Os volumes de leis e decretos. complementados por portarias. instruções normativas.
pareceres normativos e atos deliberatórios é
um pesado encargo que atinge a todos os
contribuintes.
Sugestão:
Que se faça. urgente. uma revisão dessa
regulamentação. consolidando toda a legislação do Imposto de Renda em um único instrumento jurídico.
6) A importância das organizações contábeis
No Brasil. anualmente. se constituem milhares de novas empresas. Somente no exercício de 1990 foram constituídas 526.716 empresas. sendo que de 1985/1990. foram enquadradas 2.500.731 empresas como microempresas.
Todas as empresas constituídas utilizam os
serviços profissionais das organizações contábeis. como orientação. assessoramento e execução de trabalho de apoio no campo tributário. previdenciário e trabalhista.
Atualmente. estão constituídas no Brasil
35.000 organizações contábeis apresentadas
por. aproximadamente. 90.000 profissionais
da contabilidade.
Sugestões:
Na elaboração de normas relativas aos tributos federais à Previdência Social e ao campo trabalhista seja convocada a audiência do
profissional da contabilidade.

e
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Intensificação do relacionamento dos órgãos federais com o Conselho Federal de
Contabilidade. no sentido da promoção de
fóruns. seminários destinados ao esclarecimento dos referidos atos.
7) Reexame da normas do Ministério do Trabalho
Sugestões:
1) Seja adotado procedimento no sentido
de eliminar qualquer tipo de obrigatoriedade
dos conselhos de contabilidade com o Ministério do Trabalho e da Previdência Social.
2) As prestações de- contas dos conselhos
de contabilidade devem ser aprovadas em assembléia geral dos contabilistas registrados.
a exemplo do que ocorre com a Ordem dos
Advogados do Brasil.
Justificativas:
O Decreto-Lei n" 2.299186. art. 3" revogou
o parágrafo único do Decreto-Lei n'! 968. de
13 de outubro de 1969. extinguindo a supervisão ministerial de que tratam os artigos 19
e 26 do Decreto-Lei n" 200. de 25 de fevereiro
de 1967.
.
O Decreto n" 93.617. de 21 de novembro
de 1986. declarou em seu artigo 1" 'que não
será exercida supervisão ministeriàl sobre as
entidades incumbidas da fbcalização'do exercício profissional.
A estrutura regimental do Ministério do
Trabalho e da Previdência Social aprovada
pelo Decreto n" 55. de 11 de março de 1991.
não faz qualquer referência às entidades fiscalizadoras do exercício profissiona1. .
8) Conferênci~ Mundial de Protéçiio 'do
Meio Ambiente - ECO/92
O grau de conscientização para c()ma proteção à ecologia. as iniciativas visando às eficazes medidas preventivas contra danos ambientais. a montagem de um aparato fiscalizador eficiente e de mecanismo agéis de correção das agressões. ao meio ambiente. encontram. nos atos e nas palavras do Governo
do Brasil. a coragem política de proteger a
ecologia. Nada pode sintetizar melhor tal
preocupação do que a Conferência Mundial
de Proteção ao Meio Ambiente. a ser realizada em 1992. em nosso País. A formidável
tarefa de sediar esse evento dá a justa 'medida
da importância conferida pelo Poder Executivo ao assunto.
O conceito da ampla revelação pode e deve
ser transparente. As empresas. em face do
meio ambiente. devem divulgar seus balanços
periodicamente. seus investimentos. gastos e
iniciativas visando à proteção ao meio ambiente. combate à poluição. ações preventivas e corretivas e demais ampliações de recursos humanos e imateriais. visando ássegurar o desenvolvimento sustentado.
Para debater que informações relevantes
divulgar. qual o melhor mecanismo de registro das mesmas. periodicidade de revelação
e critérios mínimos.
O tema desta sessão de trabalho poderia
ser:
"A divulgação influencia e comportamento"
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9) Auditoria independente como instrumento de apoio ao Governo
Com a finalidade de colaborar para promover mais eficiência, produtividade e retidão
apresentamos 3 sugestões:
1) Atribuir mais responsabilidade às empresas de auditoria independentes na tarefa
do apoio à fiscalização quanto à correção e
à arrecadação de tributos.
Em muitos países os auditores independentes têm a responsabilidade de dar segurança
razoável, dentro das normas de auditorias geralmente aceitos, e mediante emissão de relatório conclusivo de que seus clientes. estão
aderindo às normas legais e efetuando os pagamentos de tributos corretamente. Desta
forma, o Estado reconhece o,trabalho desenvolvido pelas firmas de auditorias independentes, reduzindo, conseqüentemente a carga de fiscalização nessas empresas.
2) Tornar compulsória a auditoria independente das grandes declarações de repatriações de çapital e de remessas de lucros
para o exterior.
Atualmente o Banco Central do Brasil é
obrigadp a examinar milhares ,de proceSSos
de pleitos de remessas,de câmbio para o exterior. O Banco Central do Brasil não tem a
estrutura de pessoal especializado na área de
fiscalização para dar uma cobertura razoável
e oferecer segurança de que as remessas estão
sendo feitas com retidão.
A atribuição de fiscalização para as empresas de auditoria independente de forma regulamentada permitiria dar mais segurança ao
Banco Central do Brasil de quesomente pleitos de remessas de câmbio justos e corretos
são sul:Jmetidos ao Banco Central do Brasil.
3) Criar obrigatoriedade de auditoria in·
dependente nas contas do Instituto Nacional
do Seguro Social.
Atualmente, .se noticia, quase que diariamente, uma percentagem muito elevada de
recebimento e pagamentos do Instituto Nacional de Seguro Social é desviada trazendo
enorme prejuízo para o Estado e para a Nação. Os profissionais de contabilidade especializados em auditoria independente podem
ajudar 'a' solucionar de forma rápida o grave
problema de desvios e irregularidades do Instituto Nacional do Seguro Social.
Tais sugestões apresentam as seguintes
vantagens para o Governo:
a) redução de custos de fiscalização do Governo.
b) me!horia da fiscalização do Estado mediante 9 ,apoio parlamentar;
c) aumento da arrecadação e redução dos
pagamentÇls irregulares do Estado.
(Trabalho desenvolvido em conjunto com
o Instituto Brasileiro de Contadores IBRACON).
10) Normas de auditoria independente das
demonstrações contábeis
As normas de auditoria independentes,
que hoje assinamos, fazem parte de um conjunto de procedimentos científicos e normas
de conduta nas realizações de auditoria.
Este trabalho, que tem um respaldo técnico
dos maiores profissionais da área de auditoria
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do Brasil foi elaborado por uma comissão
COMUNICAÇÕES
que, durante vários meses se dedicou a esse
DE
LIDERANÇAS
estudo.
'
As normas, também foram estudadas pelos'
profissionais integrantes do Instituto dps
o SR. PRESIDENTE (Jabes Rabelo) Contadores do Brasil - IBRACON, mem- Concedo a palavra ao nobre Vice-Líder do
bros do Colegiado da Comissão de Valores. PDS Deputado Amaral Netto.
Mobiliários - CVM, e Banco Central do
Brasil - BACEN.
• '
OSR. AMARAL NETTO (PDS-RJ. Sem
As normas de auditoria poderão ser u.m
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s
grande instrumento de apoio ao seu Gover-. e Srs. Deputados. exibo aqui exemplar do
jornal O Estado de S. Paulo de princípios
no, se usadas e aplicadas por contadores..
Temos a certeza de que os procedimentos. de janeiro de I 9~4 que traz a seguinte mande auditoria, se bem aplicados, reverter-se:ão
chete: "Pesquisa revela que 81 % do País quer
na mais clara transparência das variações paas diretas".
trimoniais das entidades públicas.
.
Sr. Presidente, ontem. os jornais Folha de
S. Paulo e O Globo publicaram pesquisa seRESOLUÇÃO CFC N" 700191
gundo a qual 83% do País quer um plebiscito
sobre a pena de morte.
Aprova a NBC-T-ll- Normas de Au"
ditoria Independente das Demonstraçõês
Vejamos a diferença: no caso das eleições
Contábeis.
.
diretas, praticamente todos os partidos e todos os políticos lutavam por elas, e os que
O Conselho Federal de Contabilidade, no
aqui estão presentes sabem disso. No caso
exercício de suas atribuições legais e regido plebiscito, embora haja manifestações famentais;
voráveis, quem está lutando por ele ê um
Considerando que a constante evolução e
"pob~e diabo" de um repórter como eu, praa crescente importância da auditoria exigem
ticamente sozinho. E· ele obtém 83% de
atualização e aprimoramento das normas enapoio. Por quê? Por minha causa? Não. É
dereçadas à sua regência, de modo a manter
porque o povo quer se manifestar, e V. Ex's
permanente justaposição e ajustamento entre
vão verificar que não ê apenas sobre plebiso trabalho a ser realizado e o modo ou procito e a pena de morte. Entre aqueles que
cesso dessa realização:
ganham até cinco salários mínimos, 61 % são
Considerando que por se tratar de atribuifavoráveis à pena de morte: dos que ganham
ção que, para adequado desempenho, deve
entre cinco e dez salários mínimos: 6R% são
ser empreendida pelo Conselho Federal 'de
a favor da pena de morte e entre os que gaContabilidade em regime de franca, real e
nham mais de dez salários mínimos, 61 % são
aberta cooperação com o Instituto Brasileiro
favoráveis. As classes mais baixa e mais alta
dos Contadores, a Comissão de Valores Motêm opinião coincidente. Os dados referentes
biliários e o Banco Central do Brasil;
ao grau de instrução são os seguintes: instruConsiderando que esse exaustivo trabalho,
ção primária, 63%: secundária. 60%; supeonde destacou o empenho em afastar diverrior, 50% favoráveis à pena de morte.
gências e compor convergências, concluiu co
E vamos a um dado que quero que toque
projeto que, para observância pelo universo
a todos os que aqui estão: os eleitores de
a que se destina, é editado pela instituição
todos os partidos nas dez maiores capitais
legalmente incumbida de fiscalizar o exersão favoráveis à pena de morte. Dos eleitores
cício da profissão;
do próprio PT, do meu amigo Chico VigiConsiderando que esse trabalho a várias
lante, 55% são favoráveis à pena de morte;
mãos honra a classe, evidenciando sua capacido PDT, do nobre Deputado Mendonça Nedade de união com entendimento para resolto, 53% são favoráveis à pena de morte; do
ver os problemas que constituem seus desaPDS, 66%; do PRN, 73% e por aí afora.
fios, retratando a ação conjunta do Conselho
Quanto às cidades: São Paulo e Belo HoriFederal de Contabilidade, do Instituto Brasizonte capitaneiam, com Belém, a quantidade
leiro de Contadores, da Comissão de Valores
de apoio. A média é de 60% favofllveis à
Mobiliários e do Banco Central do Brasil:·
pena de morte. Quanto ao apoio ao plebis'Considerando que para assegurar trata"
cito, Srs. Deputados, é a mesma coisa: inmento unitário à matéria, as normas antecluindo todos os graus de instrução e de riqueriores juntam-se às novas em ato que, revoza, toda e qualquer pesquisa diversificada
gada a Resolução CFC n" 321172, passa a ser
aponta a média de 83% em todas as capitais.
único;
O menor índice é 80%, e o maior, 85%, em
Resolve:
São Paulo.
Art. I" Aprovar a NBC-T-ll- Normas
Sr. Presidente, antes de continuar. quero
de Auditoria Independente das Demonstraprestar uma homenagem, que ia fazer no iníções Contábeis.
cio, a Hélio Campos. Quero endossar as palaArt. 2" Esta resolução entra em vigor a
vras dos Deputados Francisco Rodrigues e
partir de 1" de junho de 1991, revogada a
Rubem Bento, porque Hélio Campos foi um
Resolução CFC n" 321171.
grande amigo meu e, por seu intermédio, pela
Brasília, 24 de abril de 1991.
primeira vez, levei Roraima ao Brasil através
o SR. PRESIDENTE (Jabes Rabelo) da televisão, filmando um estado que repreVai-se passar ao horário destinado às
senta o Brasil inteiro. Tem o panorama do
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Nordeste, do Sudeste. do Sudoeste, do Centro, do Sul, de todos os cantos deste País.
Roraima é uma síntese do Brasil.
Dito isso, vou continuar.
Sr. Presidente. quero aqui registrar minha
posição do elogio ao Senador Maurício Corrêa, meu adversário, cujo partido é absolutamente adversário da minha posição S. Ex'
declara em O Globo de hoje: "Mesmo sendo
contrário à implantação da pena de morte.
defendo a realização do plebiscito proposto
pelo Deputado Amaral Netto". V. Ex' não
considera que a pena de morte seja a solução.
mas considera que não é democrático negar
ao povo o plebiscito.
Tenho ainda a declarar a posição de alguém
que está numa situação adversa à minha e
a quem tenho criticado duramente. o Sr.
Rodolfo Konder, Presidente no Brasil da
Anistia Internacional. Notem bem. Srs. Deputados. é meu maior adversário quanto à
pena de morte no mundo inteiro e está mandando hoje manifestações de 63 países contra
minha posição. O Sr. Rodolfo Konder declara à Folha de S. Paulo, hoje. que não é contra
o plebiscito, embora seja contra a pena de
morte. c conclui: "Se fôssemos contra o plebiscito. estaríamos demonstrando um caráter
antidemocrático, e não vou impedir que o
povo se manifeste".
Quero que todos notem bem essas posições. porque são muito importantes. O plebiscito, quando para as diretas já. valeu; tem
que valer para tudo. O plebiscito é constitucional. É um erro recorrer ao Supremo Tribunal Federal contra o plebiscito. porque quem
pode o mais pode o menos. e, dentro da Constituição brasileira. o plebiscito está previsto
sem nenhuma limitação. Plebiscito e referen·
dum são de propriedade total do Congresso.
O Congresso é que diz quando ou não deve
ser executado um plebiscito.
Acho que os deputados contrários à pena
de morte têm, mais do que o direito. o dever
de encabeçar movimentos contra a pena de
morte. Por isso, estabeleci no meu projeto
que o plebiscito só será realizado um ano
e seis meses depois da aprovação. para que
todos tennam tempo de discutir e debater,
de fazer sua campanha e seu proselitismo.
O art. 3" do meu projeto manda que o Governo realize seminários. convenções e simpósios sobre a pena de morte. Não discuto
isto. Porém, mostro a V. Ex" que todas essas
pessoas que defendem os criminosos - não
as de boa-fé - que se levantam contra a
pena de morte, alegando ser uma crueldade,
se esquecem da crueldade dos facínoras.
Nunca vi um jurista contrário à minha tese
tomar posição em defesa das vítimas. aquilo
que se chama de vitimologia. Hoje o jurista
Carlos de Araújo Lima acaba de hipotecarme sua solidariedade, porque é um dos predecessores da vitimologia no Brasil. Não há como V. Ex" encontrarem qualquer trabalho
desse tipo de juristas a favor das vítimas. Todo mundo pensa no coitadinho do desgraçado
que vai ser condenado.
Então. vamos ver. V. Ex"s sabem como
esses homens matam? Há agora o bandido

do carro vermelho, que estuprou sessenta
mulheres - é o número de denúncias. não
sei mais quantos casos ocorreram - praticou
um assassinato, feriu um policial e cometeu
vários assaltos. V. Ex's acham que esse homem depois de solto deixará de praticar os
seus crimes?
E saibam V. Ex" que um Desembargador
do Tribunal Criminal de Alçada de São Paulo, num debate nesta cidade, na frente do
jurisconsulto Evaristo de Morais Filho, sem
contestação dos Deputados Miro Teixeira.
Rita Camata e Arnaldo Faria de Sá, Líder
do PRN, declarou textualmente que qualquer
estuprador condenado a vinte anos de prisão
não chega a cumprir três anos e meio.
Trago uma notícia que para mim é muito
importante. O que se passa nos Estados Unidos é sempre muito citado. Veio ao Brasil
um professor de Harvard, Sr. Briam Steveson, que quis debater comigo a pena de morte. mas não o fizemos. Ele concedeu entrevistas e promoveu debates durante uma semana. em São Paulo. E mentiu, que Deus
o carregue! Ele não citou um dado com fonte
confiável. não fez uma afirmação que pudesse
ser comprovada, mas disse várias coisas, e
trago uma prova de que nada daquilo era
verdade.
.Mostro-lhes os dados do LawPoll, instituto
de pesquisa da ABA Journey de Nova Iorque.
Em setembro de 1975. consultados 600 advogados de Nova Iorque - onde não há pena
de morte - 68% declararam-se a favor da
pena de morte, 27% contra e 5% indecisos.
Em 1981,66% do povo novai-orquino optava
pela pena de morte. Em 1986,72% já aprovavam a pena de morte. Por outro lado, 43%
dos advogados consideram a pena de morte
uma punição, 39% um exemplo e 28% uma
proteção para a sociedade. E um estudo desenvolvido pelo Departamento de Justiça em
1984 mostrou que entre os 840 assassinos sentenciados à prisão perpétua em Nova Iorque
a pena média cumprida é pouco maior do
que cinco anos. Sempre h,j quem os tire da
cadeia.
Nisto tudo, Sr. Presidente, o que vale ê
o reconhecimento da vontade do povo. São
83% da população brasileira que se declaram
a favor do plebiscito. Eles querem dizer sim
ou não à pena de morte. E se esse povo é
sábio e inteligente o bastante para votar em
deputados. vereadores, senadores, prefeitos
e Presidente da República, por que não é
capaz de votar a pena de morte?
Concluo com a seguinte afirmação: diante
do número de votos em branco e abstenções
na eleição passada, nós, que estamos neste
Congresso, fomos eleitos por. no máximo,
56% dos eleitores. Pois bem: 83% dos eleitores querem o plebiscito. Que moral temos
nós. eleitos por 56% para negar a 83% da
população uma vontade específica, a de realização do plebiscito? A proposta de realização
do plebiscito é legal, constitucional e moral
e deverá ter, sem sombra de dúvida, o apoio
desta Casa e do Senado Federal, pois o povo
tem o direito de mostrar a sua opinião. E
se ele errar adotando a pena de morte, ela
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poderá ser derrogada. Mas. quando erra no
voto para Presidente da República, a conseqüência é gigantesca porque ninguém pode
tirá-lo do poder. E se o povo pode escolher
o Presidente da República, por que não pode
escolher entre adotar a pena de morte ou
não?
Era isto o que tinha a dizer hoje, dia em
que a imprensa divulga que 83% do povo
é a favor do plebiscito sobre a pena de morte.
O SR. PRESIDENTE(Jabes Rabelo) Concedo a palavra ao Vice-Líder Maurici
Mariano, que falará pela Liderança do Bloco
Parlamentar.
A Presidência comunica ao Plenário que
o Deputado Maurici Mariano está cedendo
parte do seu tempo a outro Deputado.
OSR. MAURICIMARIANO (Bloco-SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Srs. Deputados, quero. nesta oportunidade,
trazer à Casa uma preocupação que considero
das mais justas. Nesses últimos dias verifiquei, através da imprensa, o destaque que
se deu a alguns companheiros que querem
modificar, por lei. o sistema de contratação
de pessoal existente nesta Casa, que dizem
favorecer o nepotismo. Refiro-me principalmente aos companheiros Miro Teixeira, Paulo Delgado. Roberto Magalhães e mais dois
ou três que se posicionaram nesse sentido.
Quero dizer que realmente é necessário
modificar esse sistema. Entretanto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, tenho uma filha que
trabalha no meu gabinete. Fui prefeito, durante seis anos. do Município de Guarujá.
Durante os seis anos do meu Governo não
nomeei um parente sequer. Mas durante a
minha campanha para Deputado Federal, se
muitos dos que trabalhavam comigo, na Prefeitura, não estavam ao meu lado, minha filha
estava lá, dia e noite, trabalhando para que
eu pudesse eleger-me. Em conseqüência minha filha veio também trabalhar aqui, comigo; trabalha o dia todo, só sai daqui às 9h
da noite.
De repente, investe-se contra os deputados
que contratam parentes. como se devêssemos
ter vergonha deles ou preocupdr-nos apenas
com o fato de que são nossos parentes. Daqui
por diante, parentes de deputados têm de
ser tratados como párias, têm de ficar afastados da sociedade pelo simples fato de terem
nascido nossos parentes - no caso, ter nascido minha filha.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
concordo que essa questão seja votada pelo
Plenário, Dou até o meu voto, mas minha
filha continuará trabalhando comigo. PagaJei
do meu bolso para que ela continue trabalhando comigo.
É preciso que haja a moralização total desta Casa. Não quero a moralização pela metade. Isso não existe. Quero a moralização por
completo. Estou aqui numa segunda-feira,
estarei aqui amanhã, e em todos outros dias
tenho estado aqui. no entanto, esses que são
pela moralização só neste caso específico, que
põem a questão do parentesco em debate nes-
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ta Casa. esses mesmos colegas não estão aqui
hoje e certamente não estarão amanhã também - vão estar viajando. E o povo quer
cobrar trabalho daqueles que recebem para.
trabalhar. Se o Deputado tem a obrigação
de vir trabalhar. de estar presente, creio que
é muito mais grave. muito degradante o fato
de estar ausente do que de um parente seu
trabalhar nesta Casa.
De repente desaba o mundo. Cria-se um
fato que. parece. resolverá todos os problemas de moralização desta Casa: afastar os
parentes de palarmentares. Sr. Presidente.
estou pronto para lutar ao lado daqueles que
querem a reformulação desta Casa. mas estou,
vigilante. para que o trabalho não fique pela
metade. 'pois há colegas que têm apenas o
interesse de apareCer nos jornais. na imprensa, e deixam de lado a responsabilidade maior
de estar presente permanentemente no plenário desta Casa.
Não tenho medo de dizer isto. Aliás. venho
aqui com a responsabilidade de enfrentar
qualquer fato. o que todo Deputado deve
fazer. principalmente quando está consciente
de que está agindo dentro de um princípio
moral e constitucional. Principalmente constitucional, porque não se pode querer mudar'
de uma hora para a outra o sentido do texto
constitucional, simplesmente por um fato político que. de repente. virou moda.
Quero que esse modismo se estenda. seja
ampliado. para que se possa ter realmente
responsabilidade aqui dentro. Quero ver
aquele~ que estão aí apontando. decidindo.
manda,nd o , quero ver esses mésinos companhe,ir.os" eSse$ mesmos colegas participarem
sempre das, reuniões desta Casa e nãó se' ausentarem. para que não sejamos. lá fora. criticados porque há deputados que não querem
trabalhar. Existem muitos que querem. e esses não podem ser responsabilizados pelos
que não querem.
Quero aproveitar também para dizer ao
Vice-Lí~er do PDS. Deputado Amaral Netto, que., -':la'verdade. sou favorável à realização do plebiscito. Inegavelmente, no processo deJ:!losrático. não se pode deixar de levar
a pleqiscito um assunto de responsabilidade
como a adoção da pena de morte. Mas entendo também que não será com a pena de morte
que vamos resolver o problema da criminalidade no Brasil. Sou favorável à tese de Lombroso sobre o criminoso nato: o sujeito já
nasce com tendência à criminalidade.
Evidentemente. não podemos deixar de
entender que a criminalidade não se resolverá
apenas' com a instituição de uma pena que
levará à morte um criminoso. É a miserabilidade em que muitas pessoas se encontram.
pela sua situação social, que geralmente leva
a criatura a envolver-se nessa criminalidade.
Dizer-se que. de repente. com a pena de
morte acabaremos de uma vez por todas com
a criminalidade é um erro muito grande: Por
exemplo. muitas pessoas, mesmo sabendo
através das campanhas da televisão que é necessário o uso de preservativo. não o utilizam,
porque acreditam que não serão contaminados pela Aids. Assim. o criminoso também

poderá pensar que não será pego. nem condenado. Não será por esse caminho que criaremos uma nova filosofia no Direito. que modifique a,atual situação. como o povo brasileiro
tanto espera.
É evidente que a revolta com o grau de
violência do País é a razão de as pesquisas
indicarem que quase 70% do povo brasileiro
quer a pena de morte. Isso não quer dizer.
absolutamente, que a pena de morte resolverá o problema da criminalidade em nosso
País. A' solução sení obtida muito mais pela
justiça social, pelo respeito à família e pelo
trabalho digno. Será muito mais pela vivência. no dia-a-dia..com mais Deus no coração,
que afastaremos a .violência do ser humano.
Se. conseguirmos isso. também afastaremos
a pena de morte e a criminalidade do povo
brasileiro.
Era o que tinha a dizer.

o SR. PRESIDENTE (Jabes Rabelo) Concedo a palavra ao Deputado Mendonça
Neto. que falará pela Liderança do PDT.
O SR. MENDONÇA NETO (PDT - AL.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente.
embora o PDT aplauda as centenas de manifestações de apoio que o jornal Folha de S.
Paulo vem recebendo pela carta ao Presidente divulgada há dias pelo seu diretor de redação. Otávio Frias Filho. é preciso não perder
de vista o que vem acontecendo no País com'
relação ao Governo Fernando Collor de Mello.
Após um ano e meio de Governo. qualquer
analista. por mais simplista que seja, ao procurar descobrir o que foi feito em favor da
Nação. verifica que até agora nada de prático
este Governo conseguiu realizar. Em nenhum dos setores de atividades produtivas
do Estado - tais como indústria. comércio,.
serviços. agricultura, obras públicas - e até
mesmo em relação ao setor privado, este Governo fez ou incentivou obras que pudessem
marcá-lo. Ao contrário. proliferam denúncias de escândalos inadmissíveis para um Presidente da República que se elegeu pregando
a bandeira da moralização.
Ainda agora, Sr. Presidente. depois de atacar pessoalmente, pela televisão. inúmeras
vezes. os empresários da agroindústria do
açúcar, o Presidente da República investe numa atividade considerada por S. Ex' como
coronelesca. como uma atividade de coronel
nordestino. uma atividade improdutiva, que
escraviza os trabalhadores rurais. não paga
impostos. é refratária a qualquer tipo de norma do capitalismo moderno.
O Governo repassou 3 bilhões de cruzeiros
a fundo perdido. como doação. aos usineirosde Alagoas, para salvar as finanças combalidas de meia dúzia de famílias. No entanto.
no mesmo estado. atrasa-se a folha de pagamento do funcionalismo. a produção de comestíveis está parada há muito tempo. importa-se quase tudo que se consome: feijão. arroz. trigo.
Sr. Presidente, como a própria Folha de
S. Paulo diagnosticou. este Governo age na
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sombra, com figuras estranhas que manipulam, segundo denúncias diversas, porcentagens e comissões em negócios ilícitos. É este
o Governo que passeia pelo Brasil.
Quanto à intlação - que poderia ser considerada a única preocupação do Governo neste momento da vida brasileira - o que vemos
é o escamoteamento de dados e fatos. Isso.
no entanto. não dirime a dúvida, que paira
em todo o Brasil. sobre o crescimento da
intlação nacional. Escondida através dos mais
mutáveis mecanismos de cálculos. a intlação
continua vagarosamente a crescer e a corroer
o poder aquisitivo do povo brasileiro.
Não há condições de o Brasil desenvolver-se sem investimento nas áreas rural e agrícola, na indústria, no comércio nos serviços
e sobretudo no turismo. que deveria ser a
grande indústria explorada neste País. Todos
esses investimentos estão decrescendo no
Governo Collor de Mello. Além de tudo. há
um,sentimento de terror implantado no Pàís.
E preciso não perder de vista que este Go;
verno é o pior que esta Nação já teve. E
indefensável. pois não há quem possa defender um Governo que tem sido inútil ao País.
Com relação à pena de morte, com esperteza e inteligência. o Deputado Amaral Netto
quer levar. a qualquer custo, o debate da
eena de morte para o debate do plebiscito.
E evidente que é majoritário na opinião pública o voto "sim" para a pena de morte.
Mas esta é uma decisão que não deve ser
delegada com tanta facilidade. porque o povo
está votando sob a emoção de viver num estado que não consegue cumprir com as suas
obrigações na área de segurança. Por causa
dessa deficiência estatal. o crime e a violência
vêm-se propagando. Esta situação se agrava
com a prevalência da impunidade.
Além disso. a Justiça está vivendo seus piores momentos no Brasil. Ainda agora o Supremo Tribunal Federal resolveu não permitir o desbloqueamento dos cruzados. que
já vinha sendo concedido por todos os tribunais e juízes do País. A Suprema Corte. numa
decisão estranha. resolveu não permitir o desbloqueamento dos cruzados. Estando o direito à propriedade garantido pela Constituição,
o Governo não tem poderes para tomar o
dinheiro alheio.
Com a omissão da Justiça. a impunidade
que grassa no País e o aumento da violência.
é bem possível que a maioria da população
opte pela pior solilç~o. Por isso. os homens
esclarecidos. que estão acompanhando a cada
dia o que se passa. devem lutar para que
melhore a segurança no País, para que o cidadão se sinta mais garantido. para que não
haja necessidade de cães de guarda. de firmas
de segurança e mesmo da pena de morte.
A pena de morte não é a solução. A pena
de morte é a solução dos desesperados. O
Brasil não pode ser governado na base do
desespero ou da emoção.
Sr. Presidente. admitir o plebiscito é nada
mais nada menos do que, antes da votação.
já declarar instituída a pena de morte no Brasil.
Era o que tinha a dizer.
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Durante o discurso do Sr. Mendonça
Neto, o Sr. Jabes Rabelo, Terceiro Suplente de Secretário, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Vasco Furtan, ~ 2" do art. 18, do Regimento
Interno.

O SR. PRESIDENTE (Vasco Furlan) Pela Liderança do PT, concedo a palavra ao
Deputado Pedro Tonelli.

O SR. PEDRO TONELLI (PT - PRo Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente. Sr's
e Srs. Deputados, amanhã. dia 30 de abril.
a Nação relembrará um dos fatos que mais
o SR. PRESIDENTE (Vasco Furlan) Pela Liderança do PSDB. tem a palavra o marcaram a nossa história política. Fará dez
nobre Deputado Paulo Hartung.
anos o episódio que ficou conhecido como
"o atentado do Riocentro".
O SR. PAULO HARTUNG ( PSDB - ES.
Neste momento - quero deixar registrado
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidesta tribuna - devemos confessar que estadente. Sr" e Srs. Deputados. volto a falar
mos com vergonha e continuamos a nos persobre o tema da democracia. Tal tema. que
guntar que País é este.
deveria ter seus alicerces bem fincados pela
Dez anos atrás, a sociedade organizada esConstituição de 1988. novamente exige a
tava em luta pela conquista de um espaço
atenção e solicita o empenho de seus defendemocrático, estava em luta pela conquista
sores.
de uma liberdade maior, estava em luta pela
A base da democracia são as regras do jo- conquista de uma democracia mais consisgo. Uma nação é tanto mais democrática
tente para a Nação brasileira. E aquele era
quanto mais suas leis são estáveis e justas.
um momento de inúmeros atos terroristas.
Mas não é isso que vemos no Brasil. O uso
De repente ocorreu aquele episódio, em um
sucessivo de medidas provisórias. nem sem- show de caráter político que estava acontepre urgentes e relevantes. fez do Presidente
cendo no Rio de Janeiro, que trouxe à tona
da República uma figura com poderes impea origem e a verdade daqueles absurdos que
riais. O seqüestro dos cruzados novos desoneram os atos terroristas.
rou uma das bases da vida econômica. que
Ficou mais do que provado para a socicé a garantia da moeda. Novas alterações no
dade, para a consciência da população e para
Sistema Financeiro da Habitação conseguem.
a imprensa brasileira que aquelas ações cram
ou tentam. o absurdo de transformar um conprovocadas pelas organizações militares.
trato numa letra morta. Os precedentes aber- Tanto é assim. Sr. Presidente e Srs. Deputatos em cada um destes atos vão tornando
dos, que o inquérito policial e militar foi ara Nação mais submissa. mais desesperançaquivado com muita agilidade.
da. menos cidadã.
Agora - e por isso somos o País da vergoSe formos aceitando aqui. concedendo aco- nha - a imprensa nacional publica depoilá, iremos entregando pouco a pouco a nossa
mentos do Gen. João Baptista de Figueiredo.
dignidade. Infelizmente. temos muito mais
que conhece o meio militar. que a ele pertenexemplos e novas ameaças estão por ocorrer,
ce. trazendo à tona, através de matérias punesta mesma direção. Prefeitos e Vereado- blicadas na revista Veja, no jornal O Globo
res. desavergonhadamente. desejam a pror- e demais jornais, quais os militares que efetirogação de seus mandatos. desprezando o favamente praticaram aquele ato de terroristo de que a representação é concedida por mo. E o que aconteceu, depois de dez anos?
prazo determinado. E o descumprimento
Nada. Sr. Presidente e Srs. Deputados. Por
deste prazo torna ilegítimo o mandato. É um
isso o Partido dos Trabalhadores deixa aqui
movimento pouco inteligente também.
registrado de público que vai pedir as proviQuem depende da avaliação popular não po- dências necessárias, porque não se admite
de temê-la. Fatos como estes se somam a mais que tais atos ocorram e os responsáveis
regalias parlamentares e vão tornando cada fiquem impunes. Não se admite mais que este
vez mais difícil o imprescindível reencontro seja o País da impunidade.
entre a Nação e a política.
Sr. Presidente, o Capitão Wilson Machado, que estava dentro do carro bombardeado,
Mas não é só. Baseado numa lei do tempo
certamente um dos que acionou as bombas.
da ditadura. o Presidente da República está
processando criminalmente quatro jornalista é hoje Coordenador de Ensino do Colégio
Militar de Brasília. O que será que ele está
da Folha de S. Paulo, entre eles o diretor
de redação, Otávio Frias Filho. Que partes ensinando aos alunos? Será que não é o terroem contlito usem a Justiça para dirimi-lo é rismo? No entanto, foi promovido.
Por isso providências precisam ser tomasaudável; é para isto mesmo que existe a Jusdas. Precisamos retomar o caso e apurar notiça. Mas é inaceitável que o Presidente da
República acione a Justiça baseado numa lei vamente os fa,tos. A sociedade precisa saber
da verdade. E preciso tornar público quem
em que o acusado é impedido de provar que
pode estar com a razão. Pois a nossa Lei são os que devem à democracia brasileira,
de Imprensa impede a exceção da verdade a fim de que sejam julgados e punidos.
O nosso partido, a posteriori, oficiará às
para o Presidente da República. Aí. é a liberdade de imprensa que passa a estar em jogo. instâncias superiores, com o devido protesto
A Nação.precisa resistir. A Nação precisa contra esses dez anos de impunidade, para
se indignar. Não podemos aceitar passivos que se tomem as providências cabíveis.
Era o que tinha a dizer.
que mandatos sejam prorrogados, que jornalistas sejam presos porque cumpriram com
O SR. PRESIDENTE (Vasco Furlan) o seu dever.
Passa-se ao

VI -
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Tem a palavra o Sr. Élio Dalla Vecchia.
O SR. ÉLIO DALLA VECCHIA (PDT PRo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sr" e Srs. Deputados. a região
centro-oeste do Paraná apresenta hoje um
cenário onde ocorrem importantes contradiçôes do processo de dcsenvolvimento no País,
sendo, por isso. merecedora de toda a nossa
atenção.
Com terra fértil. essa região tem. certamente. maior potencial do que outras regiões
do País e, por isso mesmo, é procurada para
fins de assentamentos, que, feitos de forma
distorcida, a levam a um crescimento dcsequilibrado, que deve ser contido.
O desequilíbrio de que falo é fruto de vários fatores. entre os quais a distribuição da
população e as condições existentes para o
desenvolvimento de suas atividades econômicas. principalmente.
Como cu disse, a região centro-oeste do
Paraná é cheia de contradições. Sua industrialização tem base no extrativismo vegetal
e na agricultura. SÕ no que tange ao extrativismo. as empresas da região possuem, à sua
disposição, aproximadamente 10.000 ha de
área reflorestada. com mais de 25 milhões
de árvores que serão a matéria-prima de grandes indústrias de papel e de madeireiras.
A agricultura desenvolvida na região fornece matéria-prima para a maior indústria
produtora de malte do Hemisfério Sul. além
de produzir grãos: soja. feijão e milho.
Guarapuava é o centro urbano mais expressivo da região, sendo considerada a capital do centro-oeste. com uma população de
aproximadamente 125.000 habitantes. Em
termos de arrecadação, Guarapuava é o oitavo município que mais arrecada no Paraná.
Hoje, Guarapuava é uma cidade progressista, com uma infra-estrutura urbana satisfatória, com as finanças da prefeitura em ordem
e bem equipada na área de assistência médico-hospitalar, atendendo, inclusive, aos municípios vizinhos.
Como vemos, este é o clima de progresso
da região centro-oeste do Paraná: agricultura, extrativismo vegetal, industrialização e
desenvolvimento urbano.
Agora veremos o outro lado da história.
aquilo que provoca o desequilíbrio.
A migração para éssa região é maior do
que a capacidade do seu mercado de trabalho
de absorver a mão-de-obra.-disponível, principalmente na indústria.
Sei que tal fato é corrente na maioria das
regiões do País, mas não é algo que se deva
assimilar. No caso do centro-oeste paranaense, essa migração que gera mão-de-obra ociosa toma corpo, principalmente com os projetos de assentamento empreendidos e a serem
implantados pelo Governo Federal.
Os projetos implantados são, ao todo, vinte, ocupando uma área total de 14.236 ha,
em nove municípios. Essa área é dividida entre 992 famílias, dando uma média de 14,30
ha por família.
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Os projetos a serem implantados ocuparão
uma área total de 5.875 ha e beneficiarão
249 famIlias, dando uma média de 23,50 ha
por família.
Além disso, temos que considerar também
os acampamentos que já se implantaram em
cinco municípios, alojando 673 famJ1ias.
A questão preocupante nesses assentamentos é, acima de tudo, a ausência de qualquer
programa de assistência técnica, extensão rural e crédito para as famJ1ias assentadas.
Esse tipo de assentamento, em tais moldes,
tem se repetido em todo o País e é fa,dado
ao fracasso.
Para qualquer programa de assentamento,
é preciso, antes de mais nada, garantir a imissão de posse da terra. Em seguida, deve-se
prestar atendimento aos assentados, tanto no
que se refere à produção, quanto à infra-estrutura de que se necessita, seja para produzir
e comercializar, seja para conviver, educar
os filhos, enfim, ter acesso a alguns serviços
sociais básicos.
A Constituição Federal estabelece, no art.
187, § 2", que "serão compatibilizadas as
ações de política agrícola e de reforma agrária".
Ainda conforme o art. 187. a política agrícola engloba, especialmente:
• os instrumentos creditícios e fiscais;
• os preços compatíveis com os custos de
produção e a garantia de comercialização;
.a assistência técnica e extensão rural;
• 0 seguro agrícola;
.0 cooperativismo;
• a eletrificação rural e inigação;
.a habitação para o trabalhador rural.
Todos sabemos, Sr" e Srs. Deputados, que
será infrutífera qualquer ação de assentamento se não se concretizar, ao mesmo tempo,
uma política agrícola.
Já existem, no Paraná, reivindicações provenientes de vários assentamentos no sentido
de receberem maior apoio do Governo em
diversos aspectos relativos à produção, como:
correção do solo, fornecimento de sementes,
fornecimento de ferramentas básicas, acompanhamento técnico, programas especiais de
crédito para financiamento da produção e rolagem das dívidas contraídas no caso de frustração da safra.
Além desses, outros aspectos se referem
à infra-estrutura e são: recuperação e abertura de estradas, perfuração de poços, construção de moradias, escolas e postos de saúde.
As implicações que podem oconer com o
não atendimento dessas reivindicações são fáceis de deduzir.
Não adianta conceder somente a terra, porque, sem estímulos para a produção e sem
infra-estrutura para atender às suas necessidades, o homem do campo vai apelar para
o centro urbano mais próximo, ou vai engrossar as filas daqueles que migram para as metrópoles.
E o que tememos que possa acontecer no
centro-oeste do Paraná: uma pressão cada
vez maior sobre os centros urbanos.

Guarapuava será provavelmente o primeiro refúgio: a cidade tem oferecido as condições necessárias para o bem-estar social, bom
atendimento médico,-hospitalar, escolas. AI-,
gumas indústrias aí instaladas deverão, ainda,
ampliar sua oferta de empregos.
Sob estas condições, ficará estabelecido um
quadro favorável à emigração campo/cidade.
Todos sabemos que este fluxo é irreversível, desde que as oportunidades na cidade
suplantem as ofertas no campo.
Nós, da região centro-oeste do Paraná e
sobretudo do Município de Guarapuava, pretendemos que a nossa região se desenvolva
equilibradamente.
Estamós presenciando todos esses assentamentos, disseminado's em toda a região, y
tememos que eles acabem por se tornar periferias urbanas ou cidades satélites.
A sobrecarga que esses assentamentos desassistidos pelo Governo podem trazer para
as administrações públicas não é desejável,
em hipótese alguma.
As nossas cidades não terão como abarcar
as necessidades de uma população periférica
que, além de pressionar por emprego, saúd~,
educação, transporte, deverá, também, ser
atendida no que se refere a água, esgoto,
luz elétrica, sistema viário, saneamento básico .
Todos esses assentamentos e acampamen;
tos no centro-oeste do Paraná poderão, de
uma forma ou de outra, pressionar os dife-'
rentes núcleos urbanos por serviços .
São dez os municípios onde se situam esses
assentamentos já implantados, a serem im;
plantados e acampamentos:
1 - Cantagalo, com 608 faml1ias (aproximadamente 3.040 pess~as);
2 - Guarapuava, com 216 famílias (aproxi-'
madamente 1.080 pessoas);
3 - Inácio Martins, com 123 famílias
(aproximadamente 615 pessoas);
4 - Laranjeiras do Sul, com 245 famílias
(aproximadamente 1.225 pessoas);
5 - Pinhão, com 108 famílias (aproximadamente 540 pessoas);
6 - Palmital, com 61 famílias (aproximadamente 305 pessoas);
7 - Pitanga, com 306 famílias (aproximadamente 1.530 pessoas);
8- Prudentópolis, com 120 famílias (aproximadamente 600 pessoas);
9 - Quedas do Iguaçu, com 107 famílias
(aproximadamente 535 pessoas);
10 - Turvo, com 20 famílias (aproximadamente 100 pessoas).
Total: 9.570 pessoas.
Ao todo, a região Centro-Oeste terá, nesses assentamentos e acampamentos, 9.570
pessoas aguardando por uma política agrícola
ou, na falta desta, pressionando os centros
urbanos, sobretudo os mais bem estruturados
e que oferecem melhores serviços e empregos.
Para se ter uma idéia da sobrecarga que
podem causar esses assentamentos, no Município de Cantagalo eles constituem cerca de
12% de sua população urbana atual! É uma
soma ponderável, levando-se em conta os
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custos que irão representar para o município
todas as despesas suplementares com infraestrutura e serviços urbanos.
Existe sempre a preocupação com a ocupação periférica aos centros urbanos, com a favelização, com as pressões sobre as municipalidades, por serviços urbanos.
Esses processos acabam sendo desencadeados pelo descaso do Governo quanto à situação desses assentamentos.
As dez cidades do Centro-Oeste, que mencionamos há pouco, contam com uma população urbana total de 313.350 habitantes e
uma população rural de 384.830 habitantes.
Com os assentamentos, já serão mais 9.570
habitantes para a região.
É preciso considerar o que representa, em
termos de mercado consumidor de alimentos,
toda essa população, principalmente a urbana. Alguém deverá produzir alimentos para
essa população.
Com o mercado consumidor tão próximo
e com um solo tão fértil como o do Paraná,
o custo da produção e da alimentação poderá
ser reduzido. Além do mais, a integração cidade/campo poderá se dar em diferentes níveis.
Não se pode menosprezar o potencial produtivo do campo, em face da organização
regional.
O campo deverá continuar produzindo para as cidades, porque só assim os centros urbanos não serão invadidos por migrantes à
procura de trabalho e serviços, e terão condições de manter uma qualidade de vida satisfatória.
Essa questão é válida para diferentes tamanhos de cidades.
O Paraná é um dos estados do País com
maior vocação agrícola, destacando-se na
maior produção obtida na cultura da batata
inglesa, do feijão, do milho, do algodão herbáceo. Poderá certamente crescer ainda na
produção de tomate, amendoim, trigo e cevada, em que se coloca entre os primeiros produtores do País.
Ouço, com prazer, o nobre Deputado
Mendonça Neto.
O Sr. Mendonça Neto - Ilustre Deputado
Elio Dalla Vecchia, em nome da Liderança
do PDT, quero, em primeiro lugar, cumprimentar V. Ex' pelo discurso que está fazendo,
em que traça uma radiografia da agricultura
do País, em especial da região Sul, principalmente do seu Estado, o Paraná. Embora concorde com suas palavra, quando diz que a
corrente migratória diminuiria se houvesse
maiores cuidados com a produção agrícola
e, conseqüentemente, maior produção agrícola no País, perguntaria a V. Ex' como se
pode explicar, mesmo com a migração muito
grande que tem havido da zona rural para
a periferia das grandes cidades, os últimos
dados que temos, que nos dão conta de uma
queda de 50% nas safras, praticamente em
todo o Brasil, sobretudo, no Sul do País.
Quer dizer, houve uma quebra da produção
não apenas por causa da corrente migratória,
mas, certamente, por falta de crédito ou pelo

4932 Terça-feira 30

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

abandono do agricultor à sua própria sorte.
Perguntaria: a que se deve essa queda da
produção agrícola no Brasil, sobre~udo de
1990 para 1991'1 Como V. Ex' analisa. essa
questão? Parabenizo V. Ex' pelo seu dISCurso.
O SR. EUO DALLA VECCHIA - Agradeço a V. Ex' o aparte, que incorporo ao
meu discurso. V. Ex' praticamente já respondeu à pergunta: a queda da safra se dá pela
falta de crédito por parte do Governo.
O Sr. Pedro Tonelli - Nobre Deputado,
solicito um aparte.
O SR. EUO DALLA VECCHIA - Pois
não.
O Sr. Pedro Tonelli - Nobre Deputado
Elio Dalla Vecchia, quero parabenizar V. Ex'
por trazer à tribuna um tema que já parecia
estar esquecido, tanto pelos governa.ntes, pelo Poder Executivo, como pelos legIsladores
deste País. Parece-nos que nesta Legislatura
começa a reaparecer a discussão de temas
ligados à nossa agricultura, à produção ..lsso
tem a ver com a alimentação, a moradIa, o
padrão de vida, o desenvolvimento e a.economia, enfim, tem a ver com tudo aqUilo que
é da nossa responsabilidade. V. Ex', no início
do seu pronunciamento, fazia uma :eferência
positiva ao que está ocorrendo hOJe no centro-oeste do Estado do Paraná. Trata-se de
uma região extrativista que, de repente, estáse tornando produtiva, apesar de não ~ont~r
- concordo com V. Ex' - com o apolO OfIcial. O Governo do Estado ou o Governo
Federal pouco colaboram com aqueles .qu~
mais precisam de ajuda para P?derem Vla?Ilizar os assentamentos e produzIr. Apesar dISso estamos vendo no centro do Paraná inúm~ros assentamentos, fruto da reforma agrária feita na marra, porque a reforma agrária
feita pela vontade política está indo de marcha à ré. Por isso, acredito que, no momento
em que muitos e muitos políticos, como V.
Ex', começarem a trazer à tona essa preocupação, mostrando fatos conseguiremos, efetivamente dar o tratamento devido a essa
questão, que é vital para o nosso País. ~oje
mesmo estava lendo um jornal que publIcou
matéri~ sobre o conflito de Bagé, no Rio
Grande do Sul. Dizia mais ou menos o seguinte: cinqüenta latifundiários da região de B~gé
se organizaram e fizeram um p~c~o pa:a Impedir o processo de refo:ma agr~:Ia. O Jornal
diz que eles não vão maIS permItir que o Governo do Estado compre suas terras e que
são detentores - cinqüenta proprietários de 120 mil hectares de terra. Eles estão contra
o processo de desenvolvimento, contra os assentamentos, contra a reforma agrária e estão
querendo manter a terra co~o r~~erva ~e
capital. Ora, Sr. Deputado, ISSO e madmlssível nos tempos de hoje. Já temos exemplos
demais de reforma agrária feita na marra.
Áreas do Mato Grosso, do Paraná, de Santa
Catarina, do Rio Grande do Sul e de uma
série de outros estados, que só serviam para
criar cobra, que serviam para exploração da
madeira - cortavam-se as árvores e ficavam

aguardando o crescimento de outras, para
serem cortadas também - hoje estão produzindo milho, feijão, arroz, carne, leite e ovos.
E nelas há gente morando, há famílias assentadas. Nobre Deputado, V. Ex' traz à tribuna
um tema muito importante. Já temos exemplos para abrir os olhos das nossas autoridades, tanto em nosso Estado, quanto aqui,
no nível federal, dos responsáveis pela agricultura e pelas políticas agrícola e agrária.
Está na hora de se tomar medidas sérias e
rudes para que possamos retomar o desenvolvimento e fazer com que a agricultura e os
agricultores tenham o lugar que merecem.
Agradeço a V. Ex' a concessão do aparte
e o parabenizo pelo tema que traz neste momento à tribuna.
O SR. EUO DALLA VECCHIA - Agradeço ao nobre Deputado o aparte.
Prossigo, Sr. Presidente.
Constata-se que a média de hectares por
família, distribuída nesses assentamentos,
aproximadamente 18 ha, apesar de não ser
a quantidade ideal, desejada, temos que reconhecer, está muito acima do módulo familiar
para a região, estipulado pelo Incra.
Se esses assentamentos contassem com todo o apoio nece.ssário em termos de política
agrícola, toda a região Centro-Oeste seria um
cenário propício para a criação de agroindústrias absorvedoras da produção e do excedente de mão-de-obra local.
O Paraná é também o terceiro Estado do
País. Melhor servido por rodovias municipais, embora a maioria não pavimentadas.
Será importante, sobretudo nas áreas desses assentamentos, dar um impulso a este setor.
A pavimentação de rodovias implicará economia em diferentes níveis: no custo dos
transportes, na conservação das estradas e
dos veículos, na melhor integração do campo
com a cidade, favorecendo prinCIpalmente o
escoamento da produção.
O Estado do Paraná possui alto índice de
natalidade, e a esperança de vida do par~
naense é de aproximadamente 65 anos - aCIma da média nacional.
A força de trabalho do centro-oeste do ~~
raná, tradicionalmente voltada para as atIVIdades agrícolas e extrativistas vegetais, está
aumentando e se concentrando nessas áreas
de assentamentos, mas com pouca chance de
desenvolver-se, se não tiver o necessário
apoio de uma política agrícola bem definida.
O parque industrial da região, por sua vez,
dificilmente será incrementado, se não houver uma produção regular e controlada de
matéria-prima.
Não se pode esperar que o centro-oeste
do Paraná continue sendo o reduto quase exclusivo de madeireiras e de fábricas de papel,
com suas extensas áreas de reflorestamento.
A diversificação do parque industrial na
nossa região se impõe, até para não se concentrar a atividade econômica somente no
extrativismo, o que, fatalmente, acabará
criando um problema ecológico.
Da maneira como tem sido repartida a terra dos assentamentos, muitas famílias pode-
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riam estar abastecendo as mais diversificadas
agroindústrias. E o Estado do Paraná poderia
estar sendo auto-suficiente em muitos produtos.
O desenvolvimento do nosso Estado é destaque nacional, seja no nível rural, seja no
nível urbano.
O desenvolvimento rural tem ocorrido
malgrado a concentração da terra nas mãos
das grandes empresas e de poucos proprietários. Mas a massa de pequenos agricultores
tem aguardado o seu pedaço de terra e tem
pressionado por assentamentos que ocorrem,
muitas vezes, sob clima de muita tensão social.
Promover esses assentamentos e não prosseguir numa política de apoio rural constituir-se-á em um processo pela metade, o qual,
em vez de surtir efeitos positivos no campo,
irá ter efeitos negativos sobre o meio urbano.
O desenvolvimento urbano no Paraná também é conhecido nacionalmente. Curitiba é
exemplo de cidade para todo o País. As cidades paranaenses se espelham na Capital do
Estado, em seu desenvolvimento equilibrado
e no seu planejamento.
Mas, para haver desenvolvimento urbano,
será necessário promover o desenvolvimento
regional. Daí por que muitos países, hoje desenvolvidos, passaram pela reorganização do
seu território, em primeiro lugar, e pela implantação de uma política agrícola, em segundo lugar.
As cidades pequenas e médias, nos países
desenvolvidos, têm uma especialização marcante: a de apoiarem as atividades que ocorrem no campo.
Essa função regional, devem ter também
as nossas cidades pequenas e médias.
Contudo, isso só poderá ocorrer se o campo estiver organizado, tanto em termos fundiários, como em termos de exploração econômica desconcentrada, e se as cidades tiverem bem caracterizado o seu papel. Porque,
do contrário, sem essa desconcentração das
atividades no campo, as cidades irão se ver
saturadas, inchadas pela migração, descaracterizadas e congestionadas.
Não é isso o que almejamos para Guarapuava, Cantagalo, Laranjeiras do Sul e muitos outros municípios paranaenses. Nem tampouco para a nossa metrópole, Curitiba!
Cabe, pois, a nós, representantes do povo,
velar pelo seu próprio bem-estar, alertar a
Nação para uma questão como essa dos assentamentos no Paraná e de muitos outros
por aí afora, neste imenso País, que está sendo relegada pelo Governo, como se fosse somente uma redistribuição de terras e nada
mais.
Essa questão, Sr. Presidente, Sr" e Srs.
Deputados, como acabamos de ver, tem muitas implicações. Dela dependerá o futuro do
nosso campo, o futuro das nossas cidades,
o futuro da nossa economia, a nossa futura
qualidade de vida.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Vasco Furlan) Com a palavra o Sr. Deputado Cleto Falcão,
representante de Alagoas, pelo Bloco.
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o SR. CLETO FALCÃO (Bloco - AL.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente. SI"'" e Srs. Deputados. a perspectiva
~o tempo é o verdadeiro cadinho da História.
E ela que oferece as melhores condições para
o julgamento dos governadores e dos estadistas. principalmente dos que atuaram no
epicentro de grandes crises e conseguiram superá-Ias. vencendo os obstáculos próprios do
seu tempo e espaço. quase sempre. senão
sempre. alicerçados no poder da força ou do
dinheiro. para gerar ora a opressão das massas. em nome delas próprias. ora o feudalismo econômico e político.
Quanto as nações se orgulham de terem
dado à História universal nomes de líderes.
libertadores e estadistas que honram o gênero
humano. O Brasil também honra seu nome
ao colo"car neste panteão de iluminados seus
filhos mais ilustres. como Pedro n. Vargas
ou Juscelino. que lançaram os fundamentos
da nossa democracia e encarnaram a vocação
liberal da Nação brasileira.
Pedro n. liderando um Brasil recém-liber- "
to. ousou lutar pelo emparelhamento da cultura nacional aos modelos europeus mais
avançados. Incrementou a instrução pública
e fez da cultura "humanística uma das suas
maiores preocupações. O Velho Mundo o recebeu como o "Rei Sábio". Trabalhou pela
pacificação do País; usou a fidelidade de Caxias para evitar a secessão nacional; procurou
integrar a Nação espalhada numa vastidão
continental. construindo as primeiras linhas
telegráficas e as primeiras estradas de ferro.
Do fim do tráfico negreiro. avançou até a
abolição da escravatura pelas mãos da filha.
Isabel. O mundo enxergou nele um estadista:
por três vezes foi alçado à condição de árbitro
em litígios internaciGll"is. envolvendo vários
governos estrangeiros. entre eles os das nações mais poderosas do mundo de então. Do
Governo saiu para o e":ílio. onde ainda pôde
dizer. amargurado: "S.'reno. aguardarei a
justiça de Deus na voz da História".
Getúlio Vargas. uma da~ personalidades
políticas mais fascinantes da História. de certo ainda não completamente estudada e compreendida. foi um dos poucos homens no
mundo. senão o único. a alcançar a chefia
do governo por todos os meios possíveis na
organização política contemporânea: pela revolução. pelo golpe e pelo voto.
Foi ele. Vargas. o responsável pela iniciação do País na trilha do desenvolvimento industrial. inaugurando uma nova era. notadamente com a instalação da indústria siderúrgica. Abriu novos horizentes de progresso
com a iniciativa de garantir t .. ~:gi;: iJ<ira o
desenvolvimento. planejando este setor até
chegar à criação da Petrobrás e da Eletrobrás.
Foi o patrono da classe trabalhadora. criando
o Ministério do Trabalho. consolidando as
leis trabalhistas. formando institutos de aposentadoria. instituindo a assistência médicohospitalar aos trabalhadores. a fixação dos
horários de serviço. a estabilidade de emprego e as férias remuneradas. Mas só após seu
sacrifício heróico venceu a intransigência de

seus adversários. que se curvaram ao reconhecimento das suas qualidades de estadista.
Juscelino Kubitschek interiorizou o desenvolvimento e produziu o milagre de Brasília.
Implantou a indústria automobilística. criou
a Sudene. dinamizou o Governo e rejuvenesceu a alma nacional. Deixou o Governo.
o povo o levou para o Senado. mas a insensatez daqueles que temiam com ele o confronto nas praças e nas urnas levou à cassação
do seu mandato e à suspensão dos seus direitos políticos. Morreu sem que pudesse reencontrar o seu povo nas ruas.
Rememoramos. Sr. Presidente. Sr" e Srs.
Deputados. como exemplos esses homens e
esses fatos. para provar que não faltou na
nossa História a ação de estadistas no processo da construçáo nacional que souberam
enfrentar crises econômicas. sociais. institucionais ou políticas para superar estruturas
viciadas e levar o País ao caminho do desenvolvimento.
Mas a lembrança desses fatos e desses nomes prova também que a injustiça e a incompreensáo têm sido o brinde oferecido aos nossos verdadeiros líderes por aqueles que fazem
da política o eterno confronto pela busca do
poder. que não sabem o que é diálogo e desconhecem o termo entendimento. que náo
compreendem que no processo de construção
e desenvolvimento de uma nação esta tarefa
compete a todos: sociedade. governo e oposiçiio. Sim. à oposição. sim. que pode e deve
construir. se propuser antes de intransigir.
se. antcs da represália. oferecer a alternativa.
Quantos se recusaram a ver em Pedro n
o estadista que se formava. quando ele. com
mio mais que quinze anos de idade. no seu
primeiro ato como governante. decretou a
anistia geral. a 22 de agosto de J840. e. pouco
mais de um ano depois restabeleceu o Conselho de Estado. Tentava ele pacificar o País.
gesto nobre de um homem de Estado.
Aconteceu com Getúlio Vargas. quando
chamou Lindolfo Collor a lançar os fundamentos da atual organização trabalhista brasileira. e muitos não quiseram entender que
já então chegara a hora de acabar os privilégios e iniciar o trabalho de busca por justiça
social. Desconheceram propositadamente as
suas qualidades de estadista.
Juscelino revelou-se um estadista logo ao
chegar ao Governo. anistiando os rebeldes
de Aragarças e Jacareacanga. Mas. fazendo
vistas grossas à postura liberal daquele homem aberto ao entendimento. muitos trabalharam em oposição sistemática e deliberada.
contribuindo para criar o momento político
turbulento que iria desaguar na cassação do
democrata que veio de Diamantina. O irônico é que muitos dos seus algozes afundaram
junto com ele.
Pois bem. Sr. Presidente. a História prova
o quanto custou caro ao País a intransigência
de setores políticos com os verdadeiros líderes nacionais. E agora que essa intransigência
ensaia ressurgir como reação ao surgimento
de um novo e legítimo líder nacional. é responsabilidad~ de toda a classe política evitála. como forma de evitar os males que a dita
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produz. de dar mostra do amadurecimento
das nossas instituiçiies políticas e de garantir
a consolidaçáo da democracia no Brasil.
Depois de trinta anos de jejum eleitoral.
a Naçiio fez do pleito de 1989 uma verdadeira
revolução pelo voto. E. por maioria absoluta.
levou à Presidência da República um jovem
líder. descomprometido dos vícios políticos
e dos conchavos escusos que imobilizavam
o País. Mas. recusando-se a enxergar os esforços de mudança e transformaçáo levados por
este jovem líder. o Presidente Fernando Collor de Mello. alguns setores. que sabidamente têm sua parcela de contribuição a prestar
no processo de reconstrução nacional. preferem teimosamente formar na trincheira da
oposiçáo pela oposição. comportando-se assim como políticos menores. como perdedores inconformados com o veredito das urnas.
que passam a conspirar não contra o vencedor. nas co~tra a própria vontade democrãtica da maioria. e. pior. traindo. por se recusarem a representá-las. as minorias que lhe
deram votos e que precisam e desejam que
seus representantes abram o caminho. para
que. no processo de entendimento. se juntem
todos na unificação da Pátria. possibilitando
a reconstrução deste País.
A palavra reconstruçáo. Sr. Presidente.
Sr" e Srs. Deputados. não é apenas mais um
termo que se in,corpora ao vocabulário político nacional. E a síntese das necessidades
deste País.
O PlWO brasileiro. com suor e sangue. construiu um País imenso e rico. A consolidação
do seu patrimônio e a conquista da justiça
social dependiam ainda de muito trabalho.
Nos campos. nas fábricas. nas cidades e. sobretudo. nos governos. Mas. de alguns anos
para cá. notadamente nos anos 80, já batizados de "década perdida". o processo de desenvolvimento foi paralisado. Nada funcionou. o Estado inchou e. obeso. viu-se imobilizado por seu próprio peso; envelheceram
as relações de capital e trabalho; as empresas
não se modernizaram; a tecnologia não se
desenvolveu; a infra-estrutura foi depedrada
e a educação e a saúde públicas foram deterioradas. Precisamos ter a coragem de admitir: (J Governo Collor iniciou-se com a década
de 90 recebendo um País destruído.
O primeiro ano do Governo Collor foi marcado pelo esforço extremo de controlar o
monstro inflacionário que ameaçava levar o
País ao caos. As medidas emergenciais adotadas permitiram o controle da inflação e evitaram a hiperinflação. que já se fazia sentir
em março de I990.
Foi iniciado o processo de modernizaçãc,
das estruturas do Governo. A reforma administrativa mudou o rumo do Estado. voltando
seus esforços às funções essenciais na área
da saúde. da educação e da infra-estrutura.
A desregulamentaçáo da economia jã apresenta resultados. liberando-a dos vícios do
clientelismo. dos subsídios e dos cartórios.
na trilha da recomposição do mercado, da
atividade empresarial e do trabalho. Os problemas que geraram a dívida social estáo sendo enfrentados com destemor. A questão da
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criança e a dos direitos humanos são tratadas
com a atenção que merecem.
Este Governo tem firmado um compromisso ecológico como nenhum outro o fez,
e ao tratamento da dívida externa agora se
impõem os interesses da população.
Ouço o nobre Deputado Mendonça Neto.
O Sr. Mendonça Neto - Deputado Cleto
Falcão. V. Ex', depois de fazer recorrência
à História, inicia uma defesa do Governo Fernando Collor de Mello, o que era esperado.
tendo em vista os laços que o ligam ao Presidente da República. Todavia. é público e notório que o tratamento que V. Ex' vem dando
ao Governo não é o mesmo que o Governo
vem dando a V. Ex' E a dúvida que assoma
a todos nós é se os liderados do Sr. Fernando
Collor de Mello mereceriam uma defesa como a que V. Ex' começa a fazer agora. Sabemos, por exemplo, que o nobre deputado.
no Rio de Janeiro. foi daqueles que mais ajudaram na eleição do Sr. Fernando Collor de
Mello. Hoje, setores preponderantes do Governo negam a participação de V. Ex' e pretendem. na linguagem popular, queimá-lo
perante o Governo. Perguntaria se essa defesa, essa ligação de V. Ex' com o Governo
está sendo unilateral; se é uma ligação que
V. Ex' quer manter a qualquer custo. Há
setores no Governo interessados em comprometê-lo com o próprio Governo da República. Quando V. Ex" se refere aos inconformados com o Sr. Fernando Collor de Mello.
quero registrar que hoje as pesquisas nacionais demonstrou que estes representam muito mais da metade do povo brasileiro. quase
a maioria esmagadora do povo brasileiro gente que votou em Fernando Collor de Mello e que hoje está absolutamente desiludida
com o voto que deu. Portanto, cumprimento
V. Ex' pelo discurso que faz na tarde de hoje.
Dizem que V. Ex' foi um dos maiores contribuidores. na área financeira, da campanha
do Sr. Fernando Collor de Mello; foi quem
mais ajudou a arrecadar recursos no Rio de
Janeiro para a sua campanha. No entanto.
agora até as revistas publicam matérias. querendo intrigar V. Ex' com o Governo da República. O que há entre o Presidente da República e os seus liderados. que passam por
um processo de queima tão grande. em que.
lamentavelmente, V. Ex" que tanta contribuição deu à campanha eleitoral injustamente se encontra neste instante?
O SR. CLETO FALCÃO - Sr. Deputado
Mendonça Neto. é uma honra nos encontrarmos aqui uma vez mais, nós. que somos
alagoanos e estivemos juntos em várias oportunidades, quando eu. Líder do então Governador Fernando Collor, e V. Ex'. seu Secretário de Planejamento. demos inestimável
contribuição ao processo de desenvolvimento
do Estado de Alagoas. Faria apenas um reparo: diria que tive uma atuação até preponderante na campanha do Presidente Fernanco Collor para a Presidência da República.
mas sem que essa contribuição chegasse até
a área financeira. Não tive qualquer responsabilidade com os recursos utilizados em sua

campanha. Atuei na área política, na área
econômica. na área do entendimento. na área
do diálogo e nos bastidores, para que conseguíssemos um suporte político para o candidato que, vindo de um pequeno estado desprezado pelo resto do Brasil. sem qualquer
importância no campo político e social, pudesse alçar um vôo maior. E realizamos o
sonho de todos nós, alagoanos: depois de cem
anos. tcmos novamente um alagoano ocupando a cadeira da Presidência da República.
Tenho certeza de que. no fundo do coração.
essa conquista é motivo de orgulho para mim
e para V. Ex'
Continuo. Sr. Presidente. Srs. Deputados:

o Presidente Fernando Collor recebeu um
País destruído e não se acovardou diante da
tarefa gigantesca de reconstruí-lo. Aqueles
que conhecem a determinação do Presidente
Collor quando persegue um objetivo sabem
o quanto se dedica este homem ao trabalho
pela transformação do Brasil em uma grande
Nação. E quem chega à Presidência da República aos 40 anos de idade, levado pelas mãos
e pelo voto do povo, na maior consagração
política da História nacional, não tem outro
compromisso que não seja com este povo e
com esta História.
Não, não será o Presidente Collor lembrado apenas como mais um dos ocupantes do
mais alto posto do País. Ele jamais frustraria
a expectativa da Nação. Conheço muito bem
este Presidente para acreditar e afirmar que,
ao término de seu mandato, o Brasil estará
à entrada do Primeiro Mundo. Para tanto,
a reconstrução foi iniciada.
Concedo, com muito prazer, o aparte ao
nobre Deputado Chico Vigilante.
O Sr. Chico Vigilante - Quero cumprimentá-lo pelo pronunciamento, mas pareceme ser uma contradição muito grande comparar o estilo Collor de Mello com o do Governo
Juscelino Kubitschek, por exemplo. Pareceme que Juscelino Kubitschek apostou no desenvolvimento e no crecimento econômico
da Nação, o contrário do que fez Collor de
Mello, que jogou o País na mais brutal recessão. Getútio Vargas - embora eu não concorde com sua linha de governo e sua filosofia
- pelo menos tentou garantir os direitos trabalhistas, ao implantar uma legislação moderna para a época. E o que está fazendo
o Sr. Collor de Mello? Está tentando destruir
tudo o que construímos até hoje. Basta, nobre Deputado, verificar os salários hoje pagos
aos trabalhadores, a recessão brutal em que
o País se meteu e a corrupção denunciada
a todo o instante pelos jornais. O Presidente,
de caçador de "marajás", tornou-se, hoje,
em prisioneiro deles. Basta verificar o caso
Rogério Magri. Ficou provado que é um "marajá", pois não trabalha, mas continua no
Governo. Assim, parece-me muito temerário
querer classificar o Presidente Collor de Mello como um estadista. Estadista não tem esse
estilo, não é ditador, nem autoritário. Estadista dialoga com a nação, conversa com as
forças organizadas da sociedade, respeita o
Congresso Nacional, o que não tem sido feito
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até agora pelo Presidente que está aí. Cumprimento V. Ex" mas discordo radicalmente
da comparação feita entre o estilo Collor e
o de outros governadores que já passaram
por este País. Muito obrigado.
O Sr. Cleto Falcão - Prezado colega Chico
Vigilante, diria que as críticas que fizeram
ao Presidente Juscelino Kubitschek, levando-se em consideração o tempo e o espaço,
são as mesmas feitas hoje ao Presidente Fernanpo Collor de Mello.
Lamento profundamente - V. Ex' é representante do PT - que o seu partido seja
tão ágil nas denúncias de corrupção, mas lento na apuração de corrupção, como no caso
Lubeca, envolvendo seriamente o Vice-Prefeito de São Paulo, seu colega de partido,
em que ficou provado para todo o Brasil que
houve corrupção para financiar a candidatura
de Lula à Presidência da República. Recentemente a Prefeita Luíza Erundina licenciou-se
e passou o cargo - que me perdoe V. Ex",
mas não vai aqui nenhuma acusação de minha
parte - a um suposto corrupto, com envolvimento em um caso de extorção gública de
recursos para o financiamento da campanha
de Lula. O PT é muito ágil nas denúncias,
mas muito lento na apuração dos fatos. Gostaria de sentir no PT a mesma firmeza na
apuração; gostaria que colocasse os corruptos
na cadeia, que denunciasse a tentativa de extorsão publicamente, pois, afinal, toda a Nação tem conhecimento desse fato. Infelizmente cai-se no mesmo vazio das denúncias
que V. Ex' e seus companheiros de partido
fazem ao Governo do Presidente Fernando
Collor, o que é lamentável.
Gostaria de dizer a V. Ex' que, no tocante
ao diálogo, sinceramente, este tem sido o
ponto forte do Governo. Basta observar a
presença dos líderes deste País no Palácio
do Planalto, que lá vão conversar com o Presidente, e todos eles saem reconhecendo a boa
vontade, o desejo de um entendimento nacional por parte do Presidente da República,
a exemplo do Governador do Rio de Janeiro,
o Sr. Leonel Brizola, que foi o principal suporte político do candidato do seu partido
nas eleições de 1989.
Acredito haver uma injustiça e suponho
até, por força do momento político e das nossas emoções, que, pelo fato de o PT ainda
não ter absorvido o resultado das urnas de
1989, essa emoção não consegue chegar ao
patamar da responsabilidade de perceber que
o Presidente não foi eleito pelo PRN, que
ele é o Presidente de todos os brasileiros e
tem mais quatro anos de mandato.
A reconstrução do País, Sr. Presidente,
não é tarefa exclusiva do Governo: é dever
de todos os brasileiros. E é responsabilidade
especial da classe política e da sociedade civil
organizada. Assim, Sr. Presidente, o verbo
reconstruir não se conjuga em oração isolada.
Ele pressupõe um outro termo: entendimento.
Os esforços do Presidente Collor na busca
do entendimento nacional são gestos constantes de um homem de Estado. Só não os
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reconhecem aqueles que apostam no caos e
exercem a oposição com base na máxima do
"Quando pior, melhor".
Ouço com prazer o nobre Deputado Pedro
Tonelli.
O Sr. Pedro Tonelli - Nobre Deputado
Cleto Falcão, parabenizo V. Ex' pelo seu pronunciamento. Verifico que ainda há parlamentar com coragem de ir à tribuna defender
este Governo que ninguém mais quer carregar. Nem o Sr. Antônio Ermírio de Moraes,
nem os maiores empresários, que sempre sugaram o Governos, querem defendê-lo.
O SR. CLETO FALCÃO - Permita-me
V. Ex', mas este Governo não faz a menor
questão do apoio do Dr. Antônio Ermírio
de Moraes.
O Sr. Pedro Tonelli - Deixo isto como
registro e quero dizer a esta Casa, caixa de
ressonância das preocupações da Nação, que
V. Ex', quando acusa as administrações e a
prática do PT, está repetindo os erros cometidos pelo Presidente durante a campanha
eleitoral. O Presidente disse que não ia confiscar a poupança, que isso quem ia fazer
era o Lula, e fez exatamente o contrário;
disse que ia ajudar os aposentados, e fez o
contrário, pois está acabando com eles; disse
que ia ajudar a agricultura, e está acabando
com ela; disse que ia provocar o desenvolvimento, e está causando a falência. Peço-lhe
que não cometa os mesmos erros. Está V.
Ex' se referindo ao caso Lubeca, que foi um
instrumento eleitoral, pois se chegou à conclusão de que não havia nada. Isto foi provado no resultado do inquérito, depois de feita
a apuração. V. Ex' repete uma mentira dita
na campanha. Mas havia dois candidatos: um
ganhou, outro perdeu. Por uma questão de
justiça, não aceito, em nome do PT, a sua
afirmação. Somos um partido aberto às críti. cas, queremo.s até ser criticados, porque os
erros têm de ser apontados, mas com, a verdade, nobre Deputado Cleto Falcão. E preciso
jogar com a verdade, porque, jogando com
fatos mentirosos do tempo da campanha, repetindo isto aqui, de repente pode parecer
que a mentira se torna verdade. Não aceito
também a acusação feita por V. Ex' de que
no PT não se apuram as irregularidades.
Quando houve, os culpados foram punidos.
Mas, neste caso, não, porque o acusado não
tinha culpa.
O SR. CLETO FALCÃO - Nobre Deputado Pedro Tonelli, em momento algum fiz
acusações ao Vice-Prefeito. A Prefeita Luíza
Erundina, sim, as fez publicamente, desaprovando o envolvimento do Vice-Prefeito com
empresários para tratar de arrecadação de
fundos, utilizando a máquina da Prefeitura
de São Paulo. A acusação foi feita pela propria Prefeita!
O Sr. Pedro Tonelli - Nobre Deputado,
isto foi óbjeto de acusação, mas o resultado
da apuração não foi este. E a Prefeita Luíza
Erundina não acusou o Vice-Prefeito; tanto
que S. Ex' continua no nosso partido.

O SR. CLETO FALCÃO - A prefeitura
não apenas acusou, mas isolou o Vice-prefeito. Isto é fato público e notório. Toda a
imprensa nacional sabe que a Prefeitura pediu o afastamento de S. Ex', inclusive demi"
tindo-o de uma secretaria. V. Ex' erra ao
negar o óbvio.
O Sr. Pedro Tonelli - O Vice-prefeito esteve aqui na Legislatura passada e ficou quinze dias na prefeitura.
O SR. CLETO FALCÃO - Depois de mais
de um ano sem ter, ao menos, acesso às salas
do poder do PT!
E, quanto à questão da incoerência entre
a teoria e a prática, nobre Deputado, lembrome muito bem disso e até entendo: faz parte
de cada um, do momento político de cada
um. A Prefeita Luíza Erundina foi, recentemente, a um canal de televisão, em São Paulo, condenar a greve dos motoristas de ôniIms. Não apenas condenar, mas ameaçar de
demissão. Isto é incrível para quem assistiu
à sua campanha à Prefeitura de São Paulo.
É difícil acreditar que a Prefeita estava ameaçando os colegas trabalhadores com a demissão porque se negavam a voltar ao trabalho,
alegando que aqueles funcionários estavam
prejudicando sete milhões de trabalhadores.
Mas não foi dito, em momento algum, que
a Prefeita ficaria contra uma greve justa e
legal, como a dos motoristas de ônibus de
São Paulo.
Às vezes, diante da realidade dos fatos,
é necessário que o governante faça uma adequação do seu discurso, para que possa dali
tirar o melhor proveito para a comunidade.
Foi o que fez a Prefeita Luíza Erundina, tomando uma atitude que vai de encontro à
pregação política que S. Ex' teve durante a
campanha política.
Ouço com prazer o nobre e vigilante Depu':
tado Chico Vigilante.
O Sr. Chico Vigilante - Nobre Deputado
Cleto Falcão, se formos falar em incoerência
- e no meu partido não há incoerência vamos ter de descer aos porões da sujeira
que foi a campanha eleitoral, relembrando
o caso Lílian.
O SR. CLETO FALCÃO - Nobre Deputado Chico Vigilante, que é Líliam?
O Sr. Chico Vigilante - A suposta nomorada de Lula, que foi apresentada durante
a campanha.
O SR. CLETO FALCÃO - O nome da
pessoa é Míriam. V. Ex', que é do PT e está
expondo esse fato, deveria ter conhecimento
do nome.
O Sr. Chico Vigilante - Nobre Deputado
Cleto Falcão, nem me importo com o nome,
dada a baixaria que foi aquilo. O PRN continua pagando mordomias para que ela se mantenha numa apart-hotel em São Paulo, graças
ao desserviço que prestou à Nação. Hoje os
jornais, inclusive o de propriedade do irmão
do Presidente da República, noticiam que
usineiros do partido de V. Ex' mandaram ma-
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tar um simples soldado em Alagoas. Trata-se
de um caso de amantes e outras coisas. Podemos falar também da própria situação do Presidente da República, que constantemente
desrespeita este Congresso ao enviar medidas
provisórias e afronta a Nação. Mas acho que
o tema da discussão hoje não é este. Esperava
até que o nobre Deputado. pelos conhecimentos que tem. trouxesse - quem sabe um discurso que desse certo alento à Nação.
O que não posso aceitar é a comparação que
V. Ex' faz do Governo Collor com os Governos Vargas e Juscelino ou com a monarquia.
Este Governo. nobre Deputado CJeto Falcão, é o pior da nossa história. Temos o maior
índice de desemprego. Só o Estado de São
Paulo já ultrapassou a barreira de um milhão
de desempregados. Nossas cidades estão ficando faveladas. Vejamos o que acontece em
Brasília ou na Samambaia. O cólera está voltando, a malária, a febre amarela o tifo assolam o nosso País. Não digo que a culpa seja
só do Presidente da República. Nós, Congressistas, precisamos inteirar-nos de. tudo isso, porque este Presidente não dá conta de
resolver os graves problemas que a Nação
está vivendo. E, quando alguém discorda de
S. Ex', ele processa, calunia. É o caso da
Folha de S. Paulo, é o caso do Porta-Voz
da Presidência da República, que ataca,
achincalha e, a todo instante, desafia os homens de bem deste País. E vivem com um
salário inexplicável. A imprensa brasileira já
mostrou que o Porta-Voz, só no cartão de
crédito, já gastou o dobro do seu salário.
De onde vem o resto? Como fica o salário
do Ministro Magri? Como fica a situação do
PC, o tesoureiro do Presidente Collor?
Isto é grave, nobre Deputado Cleto Falcão.
A Câmara, o Congresso e todos os integrantes desta Casa têm de se preocupar com tudo
isso, porque não dá para ficar louvando este
Governo, não dá para ficar levantando casos
que não aconteceram, como é o caso Lubeca,
não dá para falar na greve em São Paulo,
porque lá se pagam salários com reajustes
mensais de acordo com o índice da inflação.
lá se negocia e se respeitam os funcionários,
coisa que este Presidente da República não
faz. Se tivéssemos um Presidente da República com a capacidade da Prefeita Luíza
Erundina, como diálogo e com seriedade, este Brasil seria outro. Para concluir, nobre
Deputado, agradeço-lhe esta oportunidade.
Vamos trilhar por outro caminho, não vamos
insistir nas inverdades, não vamos sustentar
fatos que não aconteceram. Usar aquela mulher na TV para mentir e tentar derrotar a
única oportunidade que este País teve para
sair dessa situação de caos, isto sim, é uma
imoralidade, é uma baixeza política de um
Governo que se iniciou na lama e continua
na lama até hoje.
O SR. CLETO FALCÃO - Nobre Deputado lamento que V. Ex', durante a campanha ~ara Presidente, não tenha ficado tão
exaltado. Antes de a imagem da Míriam ter
aparecido na TV, foi ao ar a imagem do pai
do Presidente Collor, morto há vários anos,
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que foi achincalhado pelo PT no seu programa. O PRN não fez nenhuma acusação ao
Sr. Lula; a acusação foi feita pela amante
dele, e o povo brasileiro tinha o direito de
tomar conhecimento da realidade.
Lamento, também, que não tenham fiscalizado o partido, para que não levasse ao ar
tanta baixaria, atingindo inclusive a honra
do Presidente Collor, então canJidato à Presidência da República, como foi feito durante
a campanha presidencial.
O Sr. Mendonça Neto Ex' um aparte?

Permite-me V.

O SR. CLETO FALCÃO - Antes de conceder o aparte a V. Ex', nobre Deputado
Mendonça Neto, vou responder ao aparte do
nobre Deputado Chico Vigilante. Diria que
S. Ex' se referiu a um crime acontecido recentemente em Alagoas, envolvendo um usineiro com oficiais militares. O culpado - que
não sei quem é, pois cabe à Justiça apurar
- deve ir para a cadeia. Neste País, quem
mata deve ir para a cadeia, mas, infelizmente,
as nossas instituições, até hoje, facilitam o
crime. Esta é uma realidade que V. Sx's conhecem, idependente de partido ou de posições ideológicas: no Brasil, é difícil colocar
alguém em situação financeira privilegiada
na cadeia. Gostaria muito que os autores do
crime apodrecessem na cadeia, seja quem for
ou sejam quais forem os motivos que os levaram a cometê-lo. Não compactuo com o crime. Tenho as minhas mãos limpas, não tenho
responsabilidade alguma com nenhum tipo
de crime. Discordo de V. Ex', acho que os
criminosos devem ir para a cadeia.
Antes de ouvir o nobre Deputado Mendonça Neto, ouvirei o nobre Deputado Euclydes Mello. que havia pedido um aparte
antes.
O Sr. Euc\ydes Mello - Nobre Deputado
Cleto Falcão, gostaria de parabenizar V. Ex'
pelo brilhante pronunciamento que faz na
tarde de hoje. O que lamento nisso tudo é
que esse pessoal que se diz oposição e dispos-'
to a consertar o País fuja na hora do diálogo
e do entendimento; e corre e foge porque
não tem coragem de assumir nada, não tem
a dignidade, quando tem oportunidade de
resolver os problemas do País, de se aproximar do Presidente da República para o diálogo e para o entendimento. Falaram aqui que
o Presidente da República não quer dialogar
com ninguém. Isso não é verdade. Tanto não
é que seu maior opositor durante a campanha
eleitoral, o Governador Leonel Brizola, já
começou o diálogo e esse entendimento. To-.
das as forças realmente sensibilizadas com
o momento em que vivemos e com os problemas que o País enfrenta estão dispostas ao
diálogo e querem ajudar o Presidente a tirar
o País desta situação em que se encontra.
É difícil fazer um paralelo entre este Governo
e os de Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek, pois esses dois ex-Presidentes, quando
assumiram a Nação, não encontraram o País
com "Uma hiperinflação em torno de 100%
ao mês e envolvido em grandes corrupções.
Que se façam as denúncias, que o Sr. Presi-

dente da República manda apurar todas elas.
É o que tem feito até hoje com os casos levantados nesta Casa, no Senado Federal ou em
qualquer outro lugar. Quanto ao fato ocorrido em Alagoas, V. Ex' já respondeu muito
bem. O que o Sr. Presidente da República
tem a ver com isso? Pelo contrário, o jornal
Gazeta de Alagoas, de propriedade da família
de S. Ex', foi o primeiro a denunciar, na primeira página, em letras garrafais, o lamentável crime ocorrido naquele Estado. Nobre
Deputado Cleto Falcão, parabenizo V. Ex'
pelo pronunciamento que faz na tarde de hoje. Só com um grande entendimento nacional, sem demagogia, resolveremos os problemas do nosso País.
O SR. CLETO FALCÃO - Agradeço a
V. Ex' por sua sensibilidade e sua visão.
Sr. Presidente, indago a V. Ex' se posso
conceder ainda um aparte antes de concluir.
O SR. PRESIDENTE (Jabes Rabelo) Esta Presidência comunica ao nobre Deputado Cleto Falcão que já se passaram seis
minutos do seu tempo regimental e pede ao
nobre Deputado Mendonça Neto, grande conhecedor do Regimento Interno, que não
aparteie mais o orador, para que S. Ex' possa
terminar o seu discurso.
O Sr. Mendonça Neto - Sr. Presidente,
quero apenas lamentar que o Deputado Cleto
Falcão, Vice-Líder da bancada do Governo
nesta Casa e pessoa da intimidade do Presidente, não tenha ocupado o Grande Expediente na tarde de hoje para trazer notícias
alvissareiras aos desempregados, aos famintos, aos descamisados desta Nação; trazer notícia do Palácio, por exemplo, de que mensagem será enviada a esta Casa para melhorar
o nível de vida de miséria em que se encontra
o País; para dizer que o dinheiro que está
preso na poupança será desbloqueado; para
dizer que o ritmo do desenvolvimento será
retomado no País. Não; infelizmente o discurso do nobre conterrâneo das Alagoas vem
desencavar coisas do passado, vem falar em
campanha eleitoral. O que nós estamos pedindo é que o Presidente cumpra suas promessas de campanha eleitoral. Ele disse que
com um tiro mataria a inflação, que iria produzir neste País mais do que já se produziu,
que o salário mínimo seria igual ao salário
mínimo dos países do Primeiro Mundo e que
o Brasil seria igual a um país do Primeiro
Mundo. Mas hoje estamos com um crescimento negativo, com uma renda per capita
negativa, com os piores índices econômicos
da História e estamos descambando para o
Quarto ou Quinto Mundo. E infelizmente
o Deputado Cleto Falcão, com sua inteligência e brilhantismo, ao.invés de trazer 'aqui
notícias alvissareiras para a Nação, faz entornar o lixo do passado da campanha eleitoral,
aquela imundície e que foi um entrar na vida
íntima do outro para denunciar. Eu gostaria
que da próxima vez que o deputado ocupasse
esta tribuna viesse para dizer que o Presidente da República resolveu tomar as medidas necessárias para cumprir o seu discurso
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de posse, que era um discurso primeiro-mundista, porque S. Ex' está sendo um Presidente
quarto ou quinto-mundista, está levando o
País a uma situação de calamidade pública
insustentável e a uma crise nacional, a ponto
de o. Sr. Antônio Ermírio de Moraes, que
foi citado aqui, dizer que não vai mais pagar
imposto porque o Governo não tem moral
sequer para cobrar imposto do contribuinte.
O SR. PRESIDENTE (Jabes Rabelo) Esta Presidência pede ao nobre orador que
não aceite mais apartes, para que possa concluir o seu discurso.
O SR. CLETO FALCÃO - Faria um apelo
a V. Ex' para aceitar o último aparte do nobre
colega alagoano, Deputado Olavo Calheiros,
para depois concluir, sem apartes, o meu discurso. Faço um apelo ao espírito democrático
de V. Ex'
O SR. PRESIDENTE (Jabes Rabelo) Esta Presidência acatará o apelo do nobre
orador e cederá mais três minutos para que
S. Ex' possa concluir o seu discurso.
O Sr. Olavo Calheiros - Deputado Cleto
Falcão. quero parabenizar V. Ex' pela convicção com que hoje faz a defesa do Governo
Fernando Collor de Mello. Devo dizer, no
entanto, que não concordo com V. Ex" quando traça um parâmetro entre as denúncias
de corrupção assacadas contra a Prefeita de
São Paulo, Luíza Erundina, e as denúncias
de corrupção que hoje assolam o Governo
Fernandõ Collor de Mello. Na época da denúncia de corrupção contra o PT e a Prefeita
de São Paulo, a Prefeita tomou as providências, apurou rigorosamente os fatos, esclareceu dado por dado São Paulo e o Brasil, diferentemente do que ocorre com o Governo
Fernando Collor de Mello que esconde, protege e não permite que as denúncias de corl1Jpção contra o seu Governo sejam apuradas
e que o País conheça de fato todos aqueles
que estão "metendo a mão" no patrimônio
público. Quero dizer a V. Ex' que o Governo
Fernando Collor de Mello é o único Governo
do mundo que tem um ladrão oficial, que
se chama Paulo César Farias, acobertado por
toda a máquina da Justiça e por toda a máquina do Governo. Mas quero também, Deputado Cleto Falcão, congratular-me com V.
Ex' pela forma altiva com que V. Ex' assume
a defesa do Presidente Fernando Collor de
Mello.
O SR. CLETO FALCÃO V. Ex' o aparte.

Agradeço a

O Sr. Ney Lopes - Nobre Deputado, V.
Ex' me permite um aparte?
O SR. CLETO FALCÃO - Nobre Deputado Ney Lopes, só posso conceder o aparte
se for dada a permissão pelo espírito público
do Sr. Presidente, uma vez que S. Ex' já me
havia concedido minutos para concluir o discurso.
>
O SR. PRESIDENTE (Jabes Rabelo) _
Dos três minutos que esta Presidência lhe
co.ncedeu, nobre orador, já se passaram dois
mmutos.
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Prossigo, en-

tão, Sr. Presidente:
A primeira prova da política do entendimento veio na formação do Governo, quando
o Presidente renovou a estrutura da administração federal, indo buscar quadros nos diversos setores do pensamento político nacional,
tendo como critério unicamente a competência e a honestidade. A nenhum desses novos
altos funcionários foi pedido atestado ideológico. Muitos deles até haviam votado ou se
empenhado contra a eleição do Presidente.
Mas Collor é um homem sem ódio. Buscou
somar, agiu como o líder de todos oS' brasileiros, e não de alguns.
A busca do entendimento nacional tem outra prova nas relações administrativas do Governo Federal com os estados governados pelas Oposições. A Nação testemunha o diálogo
direto e constante do Presidente com os governadores eleitos pela oposição. Nunca um
Presidente da República tratou das relações
entre o Governo Central e os estados com
tanta responsabilidade, isenção partidária e
eleitoral e respeito às populações e a seus
governantes.
A cada dia o Governo renova seu desejo
de ver no Congresso Nacional o primeiro esteio do entendimento. Busca a sociedade civil, os intelectuais, os trabalhadores, os partidos políticos. Ninguém tem o direito de fazer
ouvidos de mercador para a voz da Nação.
Sr. Presidente, Sr,5 e Srs. Deputados, o
Presidente da República, Fernando Collor de
Mello, encerra seu primeiro ano de Governo
abrindo uma nova e muito ampla frente de
discussões na busca do entendimento nacional, ao lançar o mais completo documento
com propostas para a formulação de um modelo de desenvolvimento jamais oferecido
por um Presidente à sociedade - o projeto
"Brasil: um Projeto de Reconstrução Nacional".
Diz o Presidente, em fala de estadista:
"Ofereço à discussão uma proposta
coerente, mas que só ganhará sentido
efetivamente transformador se for sustentada por um entendimento sobre metas consensualmente obtidas. É necessário que os políticos, os empresários,
os trabalhadores, as associações civis, ou
intelectuais se engajem em debate isento
sobre essas propostas que aqui estão.
Elas contêm um rumo, uma visão de futuro. Não é um documento fechado. Insisto em que é o início de um processo
inovador de comportamento governamental. O documento deverá passar pelo
crivo do debate para ganhar a sua força
como proposta nacional."
É certo, Sr. Presidente, que, sendo a perspectiva do tempo o verdadeiro cadinho da
História, o reconhecimento desses gestos do
Presidente Collor virá a lume.do futuro. Tão
certo quanto republicanos louvaram a sabedoria de Pedro lI, 'Quanto o Sr. José Bonifácio, o corifeu da UDN, exaltou as qualidades
de Vargas, e quanto Lacerda fez o mesmo
a Juscelino.

Mas, Sr. Presidente, Sr,5 e Srs. Deputados,
antes da consagração da História, o momento
político exige que façamos justiça agora, reconhecendo nos gestos do Presidente Collor
a ação de um líder e o despn:ridimento de
um estadista.
Aqui fica, Sr. Presidente, o meu apelo a
esta Casa e ao Congresso Nacional, aos partidos e a todos os políticos, à sociedade civil,
aos intelectuais, à imprensa, aos trabalhado~
res e aos empresários, o meu apelo para que
não se desperdice este momento histórico tão
poucas vezes vivido pela Nação e, deixando
de lado questões imediatas ou menores, compreenda-se a grandeza da atitude do Presidente Collor e sejam francos e elevados o
diálogo e o debate na busca do entendimento,
viabilizando assim condições próprias para
a retomada do desenvolvimento e a consecução da reconstrução nacional.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Cleto Falcão, o Sr. Vasco Furlan, § 2· do artigo
I8, do Regimento Interno, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Jabes Rabelo, 3' Suplente de Secretário.

O Sr. Euclydes 'Mello - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jabes.Rabelo) Tem V. Ex' a palavra.
O SR. EUCLYDES MELLO (Bloco - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
quero apenas esclarecer a V. Ex' e ao nobre
Deputado Olavo Calheiros que o Sr. Paulo
César Farias não ocupa nenhum cargo ou função no Governo do Sr. Fernando Collor de
Mello.
O SR. PRESIDENTE (Jabes Rabelo) Concedo a palavra ao nobre Deputado Paulo
Mandarino.
O SR. PAULO MANDARINO (PDCGO. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr,5 e Srs. Deputados, desejo ocupar
esta tribuna para tratar de um tema específico
da maior gravidade ao longo desses últimos
trinta anos, já que Brasília completou seu
31 9 aniversário recentemente, e ainda não
houve nenhuma posição concreta, decidida
e firme por parte do Governo da República
e do Estado de Goiás. Refiro-me especificamente aos municípios formadores do denominado Entorno de Brasília. São catorze municípios, sendo treze do Estado de Goiás e um
do Estado de Minas Gerais. Pois bem, toda
essa região teve suas estruturas políticas, social e demográfica profundamente transformadas pela realização do sonho de Juscelino
Kubitschek de aqui implantar a Capital da
República. E, da mesma forma que esse sonho contribuiu para o fortalecimento e o crescimento do Centro-Oeste, é evidente que,
devido à sistemática omissão dos Governos
da República e do Estado de Goiás, essa região apresenta hoje padrões e condições de
vida as mais miseráveis do Brasil, sequer
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comparáveis às regiões consideradas pobres
no próprio continente africano.
E preciso, portanto, uma reflexão por parte desta Casa. O recente aniversário de BrasI1ia é uma bela oportunidade para a discussão deste tema, que não pode ficar submetido, exclusivamente, às motivações políticas
do atual Governo de Goiás, sabidamente sem
recursos, pois já começou devendo cinco meses de salário ao funcionalismo público, com
fornecedores e empreiteiros sem receber
também há meses e, evidentemente, não terá
como enfrentar os problemas de um estado
profundamente carente de obras públicas, como é o nosso Estado de Goiás.
Portanto, Sr. Presidente, trago a esta Casa
a discussão rigorosa deste tema, porque sabemos que essas condições se estão a.Bravando
a cada ano, de forma assustadora. E incrível,
mas o Entorno, hoje, pode ser comparado
às regiões consideradas tradicionalmente pobres do País. Surgem bairros novos exatamente do fluxo migratório dos estados do
Norte. do Nordeste e do próprio Estado de
Goiás para o Entorno de Brasília, em proporções que angustiam, que deixam absolutamente deprimido qualquer ser humano preocupado com as condições de vida do seu semelhante.
É preciso considerar a gravidade do problema, que atinge as condições sanitárias, porque endemias rurais, há décadas erradicadas,
estão voltando, e voltando num ritmo extraordinariamente acelerado. Quanto às condições de educação e de saúde, basta dizer
que o grande médico e o grande hospital da
região são as ambulâncias e os carros particulares que trazem os doentes e os acidentados
par\! os hospitais de Brasília. A grande maioria das estradas vicinais são da pior qualidade.
Há falta de eletricidade, falta de eletrificação
rural e de instalação de novas indústrias na
região. O número de crianças analfabetas e
fora da escola atinge uma proporção que,
mesmo para um País como o Brasil, não deixa
de ser de uma agressividade fantástica. Os
níveis de segurança são os mais precários.
Por exemplo, numa cidade como Planaltina,
distante 60 quilômetros daqui, do centro do
poder, de Brasília, ocorrem 5 a 6 assassinatos
por semana, todos eles absolutamente impunes, já que são precaríssimas as condições
de trabalho da polícia local.
Tudo isso faz com que não baste apenas
a vontade dos atuais Governos do Distrito
Federal e de Goiás de criarem secretarias específicas para tratar dos problemas do Entorno. Este já é um passo, que significa, na prática, o reconhecimento de uma realidade dramática, de que essa região, o Entorno, ficou
abandonada pelos sucessivos Governos de
Goiás, e esquecida pelo Governo do Distrito
Federal e pelo Governo da República. Na
realidade, isso não basta. É necessário que
haja uma postura firme, sobretudo no campo
orçamentário, porque são claros esses problemas decorrentes da elevação extraordinariamente rápida da população do Entorno. A
tarefa de solucioná-los não pode ser atribuída
apenas a Goiás, já que a população que habi-
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ta a região do Entorno é exatamente aquela
que, por razões econômicas, não pôde permanecer no território do Distrito Federal,
mas para cá migrou, atraída pelas luzes de
BrasIlia, pelo que a cidade representa, em.
termos políticos e em termos de recursos para
" região.
Por isto, esses problemas só poderão ser
enfrentados, equacionados e só terão um mínimo de encaminhamento se houver uma soma de esforço dos Governos de Goiás e do
Distrito Federal, e, sobretudo, do Governo
da República, que deve participar com recursos orçamentários específicos para obras que,
sabidamente, exigem investimentos pesados.
Isso não poderia ficar apenas a cargo do Governo do Estado de Goiás, reconhecidamente
deficitário, ainda mais numa fase das mais
difíceis, do ponto de vista orçamentário e fiscal.
Esta é a razão, Sr. Presidente, que me traz
hoje à tribuna: debater este problema para
que não se possa mais dizer que não é um
problema nacional.
Brasília, hoje, é uma "Ilha da Fantasia"
em um mundo da mais absoluta miséria e
promiscuidade, que é esse Entorno, que são
esses municípios mais próximos ao Distrito
Federal, sabidamente habitados por pessoas
que para cá migraram no afã de uma perspectiva melhor de vida, mas que foram relegados
a condições absolutamente deploráveis, por
falta de um mínimo de apoio e incentivo para
que essa região progredisse.
Em relação a isto, há, naturalmente, uma
série de estudos já elaborados. Não foi por
falta de fundos nem de programas que a região não se desenvolveu. Mas sabemos que
isso não basta. É preciso, acima de tudo, firme e inabalável vontade política para acabar
com esse problema ou, pelo menos, reduz-lo,
afim de que não ocorram aqui, no Planalto
Central, os mesmos erros e distorções que
ocorreram, ao longo de décadas, nos municípios adjacentes ao antigo Distrito Federal,
hoje cidade do Rio de Janeiro. E temos todas
as condições para evitar isso. Basta que haja
o firme propósito político de atacar essas
questões, com a concessão de financiamentos
específicos para obras de infra-e·strutura urbana e assinatura de convênios que permitam
a integração de serviços do Distrito Federal
e do Estado de Goiás.
Aliás, registro, por justiça, os relevantes
serviços que prestam duas instituições do Distrito Federal ao Entorno e ao nordeste do
Estado de Goiás. Refiro-me à Telebrasília
e ao Banco Regional de Brasília - BRB.
A exemplo dessas duas instituições, é perfeitamente possível que, através de convênios
específicos entre órgãos do Distrito Federal
e de Goiás, possamos reduzir a criminalidade, que é, evidentemente, integrada, já que
os limites são apenas políticos e não têm qualquer controle.
Tudo isso faz com que essa população,que
hoje já atinge a casa dos quinhentos mil habitantes, viva, repito em deploráveis condições,
transformando-se num caldo de cultura que

poderá inviabilizar a Capital da República,
n,um futuro muito próximo, se medidas concretas e objetivas não forem tomadas, com
absoluta vontade' política, para resolver o
problema - que não é somente de goianos,
porque pesquisa demográfica recentemente
realizada demonstra que apenas 10 a 12%
dos habitantes novos dessas regiões são originários do próprio Estado de Goiás. A maior
parte dessa população provém de estados do
Norte e Nordeste, sabidamente tangidos pelas precárias condições de vida, pela ausência
de uma política de valorização da agricultura,
que ajuda a fixar o homem no campo, pela
ausência de uma política habitacional de financiamento, que permita a construção de
casas populares nas cidades do interior e nos
pólos das regiões, e pela ausência de uma
política que estimule a micro e pequena empresas, altamente geradoras de emprego. Tudo isso fez com que ocorresse esse processo
migratório extraordinariamente rápido. Isto
está desafiando o Executivo, mas também
o próprio Legislativo, que tem a obrigação
de levantar e discutir esses temas objetivamente.
Ouço, com muito prazer, o nobre Deputado Maurício Calixto.

o Sr, Maurício Calixto -

Nobre Deputado
Paulo Mandarino, ouvimos com muita atenção a radiografia que traça V. Ex' dos problemas circunvizinhos do Distrito Federal. Não
há como negar que tem V. Ex' profundos
conhecimentos da realidade da Capital Federal. Mais que isso, diríamos que, com a visão
que tem, V. Ex' traz profundos conhecimentos do quadro sócio-econômico brasileiro,
principalmente no que diz respeito ao Estado
de Goiás e ao Centro-Oeste. Não há dúvida
de que V. Ex' fala respaldado por um padrão
de autoridade, de responsabilidade e de conhecimento. Não há como ressalvar a pertinência implícita nas palavras que V. Ex' menciona nesta tarde. Aduzimos ao pronunciamento de V. Ex', até como aplauso, uma
característica específica de Brasília. Nos últimos 31 anos, desde a sua formação esta cidade vem importando problemas dos mais recônditos rincões do País - são problemas
do Norte, Sul, Leste e Oeste. Há cidadãos,
famIlias e caravanas que se deslocam das mais
longínquas distâncias para virem ao Planalto
Central comungar do sentimento progressista
e desenvolvimentista, cujo expoente maior
foi o ex-Presidente da República Juscelino
Kubitschek, que ousou construir este cartão
de visitas do mundo que é Brasília. Entendemos, Sr. Deputado, que V. Ex' não enfoca
apenas aspectos, habitacionais e criminais.
V.. Ex' aborda toda a conjuntura das cercanias
de Brasília com os municípios e outros estados que fomam o Entorno, bem como enfoca
um problema muito interessante para nós,
que representamos parte do Centro-Oeste,
qual seja o incremento de uma política desenvolvimentista capaz de levar esta região à sua
destimção sócio-política e econômica. É necessária vontade política para ali implementar recursos e investimentos capaz de resgatar
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o atraso desenvolvimentista em que se encontram as nossas regiões. Venho de Rondônia,
estado que está às portas do caos, porque
dependemos de energia elétrica movida a
óleo diesel. A BR-Distribuidora diz que não
o entrega mais até que o Governo pague o
débito de um milhão e meio deixado pela
administração passada. Infelizmente, teremos dois milhões de pessoas relegadas à escuridão por falta de energia elétrica. Então,
é necessário que haja sensibilidade, para que
se viabilize a integração do Brasil, reduzindo-se as disparidades que existem de uma
região para a outra. V. Ex' - já conversamos
em outra oportunidade - defende que seja
cumprida a Constituição, que seja criado o
Banco de Desenvolvimento do Centro-Oeste, a exemplo do Banco de Desenvolvimento
da Amazônia e do Banco do Desenvolvimento do Nordeste. Enfim, V. Ex' luta para que
nos livremos da discriminação. Aplaudo o
pronunciamento de V. Ex' e acredito que nós,
incentivados pelas palavras lúcidas e claras
de V. Ex', seremos sentinelas atentos para
vigiar trabalhos e militar no sentido de que
essa discriminação não perdure. ,Parabenizo
V. Ex' pelo pronunciamento que faz.
OSR.PAULOMANDARINO-Agradeço
a V. Ex' o aparte.
Quero apenas citar o exemplo da viabilidade econômica desta região. Aqui, a cento
e cinqüenta quilômetros de Brasília, no Vale
do rio Paranã, há condições de termos, com
investimentos absolutamente pequenos, uma
produção de arroz que superará toda a produção atual do Estado de Goiás, que, a partir
da sua divisão para a criação do Estado do
Tocantins, deixou de ser o maior produtor
de arroz do País. Hoje, todos sabemos dados da FAO confirmam isso - se persistirem as atuais tendências, o Brasil, dentro
de oito anos, se transformará em importador
de arroz.
A produtividade do vale do rio Paranã já
foi comprovada pelas condições de solo e clima do Planalto Central. Essa área tem possibilidade de, sozinha, produzir, em cerca de
100 mil hectares, todo o arroz que o Estado
de Goiás hoje produz.
Isso dá uma idéia, Sr" e Srs. Deputados,
da riqueza extraordinária dessa região e do
potencial que a natureza nos deu. Contudo,
essa área está absolutamente desamparada
e sem meios para produzir, por falta de investimentos pequenos, porém indispensáveis,
em estradas vicinais, assim como pela ausência de eletrificação rural e estímulo àfixação
do homem no campo. Isso faz com que o
Entorno de Brasília tenha seus problemas
permanentemente agravados pela migração
desordenada que continua ocorrendo do homem do interior e das regiões mais distantes
para a nossa periferia.
A implantação do Banco do Desenvolvimento do centro-Oeste precisa ser evidentemente agilizada. Ao mesmo tempo, precisamos rever as fornias do Fundo de Participação dos estados e do Fundo de Participação
dos Municípios. É evidente que, para Estados
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de grande extensão geográfica e de baixa ocupação demográfica, os coeficientes, estabelecidos hoje para toda a região Centro-Oeste,
são absolutamente injustas. Esses percentuais, aplicados sobre o IPI e o Imposto de
Renda, são insuficientes para lastrear o desenvolvimento da região.
Por tudo isso, reafirmo o que disse no início
do meu pronunciamento. A questão hoje já
está profundamente diagnosticada. Qualquer
cidadão, com um mínimo de bom-senso e
preocupação social, vê que o quadro do Entorno de Brasília não pode persistir, sob pena
de inviabilizar, no futuro próximo, as condições de vida da Capital da República. Se isso
acontecer, não será por falta de aviso, mas
por omissão e ausência de vontade política.
E não me'falem em escassez de recursos orçamentários. Estes surgem guando há propósito político de aplicá-los. E isso que o Entorno de Brasília espera da República, porque
ele é o re~ultado da decisão de um estadista
da maior importância para o Brasil, que implantou a Capital nesta região.
Ao mesmo tempo que a criação de Brasília
trouxe progresso e integrou o País, também,
é claro, acarretou problemas. Estes ônus,
agora, precisam ser enfrentados, principalmente com o firme apoio dos recursos orçamentários da União. O desenvolvimento do
Entorno não pode ficar a cargo apenas do
Estado de Goiás, que tem cerca de quatro
milhões de habitantes, quando só a população dessa área, cuja crescimento foi motivado pela presença da Capital da República,
tem 500 mil habitantes.
É evidente que a União deverá participar,
lado a lado com o Distrito Federal e oGovernodo.Estado de Goiás, deste esforço para
recuperar.o mínimo de dignidade humana
desta população que habita os bairros pobres
dos antigos e tradicionais municípios que secularmente existiam aqui.
É esta a mensagem, Sr. Presidente, Srs.
Deputados, que deixo a V. Ex" por ocasião
da passagem do 31" aniversário de Brasília.
Transmito a preocupação e a angústia de
quem vê diariamente este problema se agravar a níveis incompatíveis com a dignidade
humana.

o Sr.

Mendonça Neto - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma reclamação.
O SR. PRESIDENTE (Jabes Rabelo) Concedo a palavra a V. Ex'
O SR. MENDONÇA NETO (PDT - AL.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
na sessão 'de quinta-feira, tentou-se votar a
mudança do Regimento Interno, para se viabilizar e se modernizar o funcionamento da
Câmara dos Deputados.
O que se vê aqui é o retrato do que se
vê em outros dias: a Mesa Diretora, contituída por oito deputados, ausentes desde as
13h30min da sessão da Câmara dos Deputados, com V. Ex' ocupando a Presidência desde então.
Vê-se que a quarta-feira, por cair no dia
1" de maio - e o Regimento não fala nisso
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- mata a semana inteira de trabalho desta
casa. A opinião pública certamente será muito severa ao saber que um feriado no meio
da semana aniqüila uma' semana inteira de
trabalho da Câmara dos Deputados. E não
há mudança no Regimento Interno que faça
com que isso se modifique. O que está faltando, a meu juízo, é responsabilidade no trato
do mandato parlamentar. Não é uma suposição, tanto que veremos aqui, na terça, quinta
e sexta-feiras, como estamos vendo hoje, segunda-feira um plenário vazio, sem nenhuma
votação.
Pedi que se nomeasse uma comissão para
regulamentar os dispositivos constitucionais,
e até 'agora a Mesa vem procrastinando uma
solução a esse respeito.
Gostaria de insistir na reclamação de que
não adianta modificar o Regimento para calar
os deputados, pois as normas que querem
inserir no Regimento são para silenciar o Plenário, para transformá-lo apenas em cabine
eleitoral para votações na Ordem do Dia,
deixando que a opinião dos parlamentares
e o debate nacional não flua, que não haja
mais discussão. A discussão é a essência do
Parlamento. Gostaria que V. Ex' transmitisse
minha reclamação.
Tenho levado ao Presidente da Casa a angústia de muitos deputados que querem participar do debate nacional, dos grandes temas
nacionais e não concordam em que a Câmara
se transforme apenas em casa legiferante,
pois essa não é a sua função principal.

querem estigmatizar, que trará grande melhora à imagem do Congresso Nacional, medida que, na realidade, tem muito de hipocrisia, de falsidade, além de não ter base justificável para recuperar a fé da população brasileira no Congresso Nacional. E quem está
falando é um deputado de primeira legislatura na Câmara Federal, mas que exerceu
mandato por três vezes em seu estado, e que.
embora com uma família numerosa, não tem
nenhum membro dela empregado, quer no
seu Estado de origem, quer na Câmara dos
Deputados.
Mas, segundo o Regimento Interno, se há
pressão para que as sessões de segundas e
sextas-feiras sejam de debate nacional, os que
querem modificar a anatomia do Congresso
Nacional deveriam estar presentes hoje para
ouvir e discutir os grandes temas nacionais.
Esta ausência sim, constitui um desestímulo.
É a própria sangria da credibilidade da Câmara Federal.
O que me trouxe aqui para discutir a crise
me dá oportunidade de fazer este exórdio
e dizer que muito mais do que a existência
de uma crise na Federaçáo constata-se a existência.concreta. palpável e, sobretudo, materializada de uma crise da Federação. E isto
é muito sério. Poucos têm advertido a Nação
da existência de um processo lento, pertinaz
e intermitente de solapar, fissurar o sistema
federativo nacional. Hoje, o que estamos percebendo é a adoção de uma falha e superada
política de governadores.

O Sr. Pedro Tonelli - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

Estamos torcendo - aí sim - para a volta
da credibilidade deste Congresso, para que
se ponha em prática neste País, ao invés da
política dos governadores, uma política dos
governados que não falam, nem debatem pela ausência e descaso daqueles que os representam, que são os deputados. Nós, aqui,
na verdade, somos os representantes do povo. Se o Senado é a representação da Federação, nós, com essa amplitude na sistemática
constitucional, só na aparência somos paralelos, porque nos tangenciamos com os sentimentos maiores da população brasileira. Na
verdade, somos o pilar, a sustentação da política federativa do País. E o que é que temos
visto hoje? Uma lição podemos extrair do
que escreveu um pracista paulista, em 1969,
que diz o seguinte:

O SR. PRESIDENTE (Jabes Rabelo) Tem a palavra V. Ex'
O SR. PEDRO TONELLI (PT-PR. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, em nome da bancada do nosso partido, o Partido
dos Trabalhadores, gostaria de deixar registrado, com muito pesar, o passamento do
artista da esperança, o nosso Gonzaguinha,
que tragicamente desapareceu no meu Estado, o Paraná. Gonzaguinha passou, mas a
sua esperança, pregada nos seus atos, continua.
O SR. PRESIDENTE (Jabes Rabelo) O nobre Deputado será atendido.
O SR. PRESIDENTE (Jabes Rabelo) Com a palavra o nobre Deputado Nelson Trado.
O SR. NELSON TRAD (PTB-MS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, é bem compreensível e, sobretudo,
procedente a reclamação que acabamos de
ouvir do nobre Deputado Mendonça Neto,
relacionada com o vazio da Câmara, principalmente nas sessões de segunda e sexta-feiras. Isto no momento em que se pretende
resgatar a credibilidade do Congresso Nacional. Mas este vazio existe, e devemos denunciá-lo, mesmo que não fosse esse o exórdio
de um discurso que se pretende fazer nesta
Casa de leis. É o momento de se dizer que
não será este falso nepotismo, que muitos

"E na atual fase do Estado Federal
brasileiro vive-se o federalismo de cunho
cooperativo, e são inúmeras as relações
entre a União. os estados e os municípios, baseadas em empréstimos sem subvenções, em auxílios, enfim sem relações, que discrepam bastante da .orientação primitiva do federalismo, concebido em 1891, onde a ajuda do Poder
Central a esse sistema de interpenetração só era prevista em casos de exceção
e necessidade de momento. É tal a soma
de benesses distribuídas pela União, que
os estados ficam inteiramente a sua mercê."
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Esta é a nossa realidade. Estamos há 40
dias de 15 de março de 1991, e a que é que
assistimos, estarrecidos, na posse dos Governadores dos Estados membros da Federação?
Em quase todos, com poucas exceções, governadores falando em moratória, admitindo
a falência ou o estado pré-falimentar de seus
estados, proclamando a ausência de uma política de educação, de uma política de segurança, de uma política de saúde e, principalmente, de uma política salarial. A inexistência dessa política é que nos traz, na realidade
a esse estágio, em que cada vez mais o poder
centralizador está minando as bases do fede~
ralismo brasileiro. Ora, quem duvida que a
Federação se tornou a forma de organização
do Estado democrático? Quem de nós hoje
pode duvidar que a realidade não confirma
a significação dada à Federação pela Consti~
tuição? qual de nós, deputados, desconhece
que é mesmo provável que nenhum princípio
tenha sido tão fortemente degradado quanto
o federativo? Temos visto, lido e ouvido, Sr.
Presidente, Sr's e Srs. deputados, que o constituinte de 1988 desenhou na nossa Carta
Magna princípios que na realidade enaltecem
o regime democrático e, evidentemente, sobrelevam e realçam o sistema federativo. A
Federação tem sua base jurídica na descentralização política fixada na Constituição; na
participação dos estados membros na vontade criadora da ordem jurídica nacional e
na possibilidade de autoconstituição, de existência de constituições locais. Isto nós temos.
Mas a manutenção do sistema federativo exige dois princípios: primeiro, rigidez constitucional, e, segundo, existência de um orgão
incumbido da preservação dos nossos princípios constitucionais.
Ouço, com prazer, o nobre Deputado Ney
Lopes.

o Sr. Ney Lopes-Nobre Deputado Nelson Trad, gostaria, inicialmente, de parabenizar V. Ex' pelo tema que traz ao debate
nesta sessão. V. Ex' sublinhou, numa análise
crítica, no início do seu discurso, a necessi"
dade de que as sessões das segundas e sextasfeiras sejam realmente de debate de questões
nacionais. Com certeza V. Ex' hoje, ao lado
de outros companheiros, está honrando esta
Casa. trazendo à discussão um tema dos mais
sérios, que é a crise do federalismo brasileiro.
O federalismo brasileiro ainda não alcançou
as preocupações que o Direito Público moderno ensina, quando recomenda, até a nível
interno dos estados, a regionalização política.
No plano mundial, já surgem os estados
transnacionais, onde a soberania não é desconhecida, mas a união, nos planos econômico,
político e militar, é demonstrada como 'no
caso do Mercado Comum Europeu, do parlamento europeu, da AssociaÇão Latino-Americana de Livre Comércio, de pactos militares
e outras formas de associativismo regional
a nível de estados. Mas também internamente
essa reformulação das institucionalizações
dos estados é traço marcante da modernidade. Os países que hoje aspiram à efetivação
de um modelo féderativo terão de seguir os

exemplos do pós-guerra, onde o federalismo,
inicialmente, na sua concepção da detenção
da soberania pela união e autonomia pelos
estados membros, cede lugar também a uma
regionalização, surgindo a concepção do estado federal regionalizado, que é, na verdade,
ao nosso ver, um dos únicos caminhos, do
ponto de vista institucional, que poderá salvar o federalismo, inclusive o federalismo
brasileiro. E quando digo isso, Sr. Presidente, ilustre Deputado Nelson Trad, lembrome, por exemplo, das disparidades econômicas e sociais das regiões Norte, Nordeste
e Centro-Oeste, que tradicionalmente vivem
de pires na mão, através dos seus governadores, como V. Ex' frisou. Qual a solução
institucional para regiões pobres, dentro de
um estado com regiões mais desenvolvidas?
É o federalismo regional. É o tratamento diferenciado a níveis de regiões, onde aqueles
que estão encravados em regiões mais pobres
não sejam pedintes, mas titulares legítimos
do direito de trabalhar e de produzir, através
de um tratamento fiscal. previdenciário e social diferenciado, onde não existam as isenções e os incentivos que nascem como favores
políticos dos bolsos, das algibeiras dos governos outorgados, mas'onde o tratamento resultante dessa diferenciação de tributação constitua um estímulo à produção e à produti"
vidade. Tudo isso, V. Ex', estudioso como
demonstra ser do federalismo, sabe que conseguiremos, no momento em que a Federação brasileira se transformar num federalismo regional. Aliás, a Constituição de 1988
deu o primeiro passo, quando criou as regiões
administrativas, que, infelizmente, até hoje,
não foram regulamentadas. Este modesto
aparteante tem uma proposta de regulamentação das regiões administrativas do Brasil.
Portanto, nobre Deputado Nelson Trad; reafirmo as minhas congratulações a V. Ex' pelo
discernimento, pela lucidez e competência
que revela ao trazer a debate um tema que
talvez não una multidões, porque não nasce
de emoções, mas que é o substrato, o alicerce
fundamental do futuro federativo do nosso
País.

o SR. NELSON TRAD - Nobre Deputdo
Ney Lopes, agradeço a V. Ex' o aparte.
Tenho certeza de que, de forma nobre,
trouxe V. Ex' neste momento a substância
jurídica que ao meu discurso faltava, para
incorporá-Ia às minhas idéias evidentemente,
aquelas que me trouxeram aqui, através da
vontade dos meus conterrâneos, dos meus
coestaduanos.
Mas esse federalismo regional que V. Ex"
defende e que vem timidamente desde a
Constituinte de 1988 é sustentado por ilustres
administrativistas e constitucionalistas brasileiros, principalmente da corrente paulista.
Celso Bastos, por exemplo, sustenta o regionalismo como forma de se incorporar, de
se afirmar e de se cristalizar o sistema federativo.
Em razão disso, Sr. Presidente, Srs. Deputados, temos certeza absoluta de que o tema
é muito importante para o fortalecimento do
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regime, democrático porque, à medida em
que se centraliza o poder, o regime democrático perde a sua substância, o seu conteúdo, a sua força, a sua razão de existir.
Hoje, estamos aqui justamente para alertar
que os princípios de mantença da Federação
exigem, em primeiro lugar, rigidez constitucional. O que me surpreende é que a Constituição de 1988, que ainda não chegou ao terceiro ano, no art. 3" das Disposições Constitucionais Transitórias, diz que a revisão constitucional será efetivada a partir de 1993, no
sentido afirmativo de que o constituinte federal adotava o princípio de rigidez constitucional como escudo do federalismo brasileiro. Mas o que se vê, por idiossincrasia pessoal, algumas vezes, por sentimento casuístico. muitas vezes, é a classe política já começar a discutira antecipação da revisão constitucional. Isso não é bom. Evidentemente, isso não é aconselhável e não deve ser feito
justamente por aqueles que edificaram, que
construíram uma Carta maior que deve ser
respeitada, que tem de ser obedecida. Esses
princípios estão insertos na Constituição Federal. Esses princípios rígidos estão expostos
no art. 60 - que ofereve percalços, quase
sempre desestimulantes, a serem vencidos
pelos autores de propostas de emendas à
Constituição - a saber:
"Art. 60. A Constituição poderá ser
emendada mediante proposta:
I - de um terço, no mínimo, dos
membros da Câmara dos Deput(ldos ou
do Senado Federal;
Il- do Presidente da Rep~b1ic~;
IH - de mais da metade das Assembléias Legislativas das Unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa dos seus membros,"
Diz agora o § 2" do art. 60:
"Art'. 60. .
..
A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros."
§ 2,'

Essa é a demonstração mais ~Iara do princípio da mantença da Federação, através da
rigidez constitucional.
Vem finalmente o § 4" do art. 60:
"§ 4" Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a
abolir:
I - a forma federativa de Estado;"

Esse princípio -com a licença dos mágicos
do vernáculo brasileiro -é "imexível", diríamos melhor, imutável. Aqui se retrata a figura do Constituinte Federal, de respeito e de
admiração evidente ao princípio federativo
brasileiro.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, afinal esta
Casa precisa voltar a ser voz, e não eco. Com
esta afirmação, com a sustentação das nossas
idéias e dos nossos princípios, pretendemos
erigir aqui a vontade popular com a única,
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verdadeira e clara demonstração do nosso
trabalho, do nosso mandato.
O Sr. Armado Costa - Permite-me V. Ex'
um aparte, nobre Deputado?
O SR. NELSON TRAD - Com prazer,
nobre Deputado Armando Costa.

Ela entrou na Justiça há 30 anos, requerendo
um direto que tinha, e, finalmente, a sentença
havia sido dada naquele momento. A entrevistadora, na ocasião, perguntou à velinha
o que ela iria fazer com aquele dinheiro. Agora ela é uma velha de 82 anos. Esperou 30
anos por uma sentença, desde que entrou
na Justiça, até a instância final. Como vamos
continuar em um País como este? Vimos a
mídia, uma parte da imprensa nacional que
m, o que quer fazer, eleger o Presidente da
República o SI. Fernando Collor de Mello,
considerado o pior governador que o País
já teve. Além de fazê-lo um "caçador de marajás", um moralista, um estadista, escolhe
seu adversário para o segundo turno. E este
Congresso permanece calado com relação a
tudo isso. concordo com V. Ex': precisamos
ter vergonha na cara. Não podemos mais fe-,
char os olhos para as 10 milhões de crianaçs
abandonadas nas ruas. Não podemos fechar,
os olhos, como disse o Deputado Chico Vigi-,
lante, para 1 milhão de desempregados no
Estado de São Paulo, para a miséria por que
passa a sociedade brasileira, para as doenças
endêmicas, os arbítrios, os assassinatos, cujos
autores permanecem impunes. Isso destrói'
a Federação em qualquer país civilizado do
mundo, muito mais no nosso, que não ~ civilizado. Parabenizo V. Ex' pelo discurso que
faz hoje. Sim, este Congresso tem de começar
a atuar, a ir fundo nos problemas nacionais,
voltar a ter a credibilidalde da sociedade, o
respeito do povo brasileiro e ser considerado,
o maior Poder da República.

O Sr. Armando Costa - Nobre colega,
gostaria de parabenizar V. Ex' por seu discurso, que é muito oportuno, neste grave momento da nacionalidade. É lógico que o Congresso Nacional tem muita responsabilidade
na manutenção do sistema federativo sadio,
que vá ao encontro dos interesses da sociedade, mas reconhecemos, nobre colega, que
o Congresso Nacional está reaprendendo a
ser Congresso, que o Congresso Nacional está acanhado no trato de muitos temas de interesse nacional. Vemos aí o sistema federativo, como V. Ex' disse. Foi aprovada uma
Constituição em que a distribuição de tributos se voltava para os municípios e estados.
Hoje, vemos uma centralizçaão exagerada no
âmbito do Governo Federal. V. Ex' mesmo
disse que os governadores, ao receberem seus
estados, queriam decretar moratória em quase todos ele, e não porque os governadores
passados abusaram do poder, mas porque a
situação dos estados e dos municípios hoje
é caótica. Não há o que arrecadar, não há
dinheiro nem para a folha de pagamentos.
Vemos os abusos e os atropelos que o Governo Federal comete, na sua sanha arrecadadora, muitas vezes retirando dos municípios
e dos estados, respectivamente, o Fundo de
Participação dos Municípios e o Fundo de
O SR. NELSON TRAD - Na madrugada
Participação dos Estados, levando-nos a um de uma legislatura, nada melhor do que um
empobrecimento cada vez maior. Vemos que templo de civismo para se sedimentar amizaa corrupção, nobre Deputado, considerada des e cultuar admiração. Gostaria, portanto,
a chaga nacional, afeta os Municípios, os esta- de saber o nome do ilustre aparteante, para
dos, a Federaão e o Governo Federal em que se sedimente, a partir de agora...
níveis assustadores. Talvez não haja corrupO Sr. Armando Costa - Meu nome é Arção maior no mundo do que a brasileira nem a mexicana é tão grande quanto a nossa mando Costa, e sou de Minas Gerais.
- e nada se fala neste Congresso Nacional
O SR. NELSON TRAD - Ilustre Depusobre isto. Por que temas como esses são tado Armando Costa, agradeço o aparte a
tabus nesta Casa, quando é nossa missão ten- V.Ex'
tar acabar com a corrupção? Tenha certeza
Tenho defendido algumas idéias que, na
V. Ex' de que, quando a sociedade nos ele- realidade, estribilham com as do ilustre apargeu, temas como esses determinaram a nossa teante. Eu não gostaria de trazer para o Fóescolha. Vimos aqui as medidas provisórias, rum Nacional de Dabates questiúnculas reregulamentadas na Constituição, continua- gionais, mas sou obrigado a fazê-lo para justi-.
mente criando barreiras difíceis de serem ficar o aparte de V. Ex' Fui durante quatro
transpostas, única e exclusivamente para re- anos o Líder da Oposição da bancada do meu
gulamentar os direitos que tem um Presidente partido em Mato Grosso do Sul. Durante
da República - que não os de um ditador quatro anos, mostrei e apontei, fiz como São
- que, em pouco mais de um ano, mandou Tomé, mitere digitum in locum gravorum;
para esta Casa quase duzentas medidas provi- meti os dedos nas feridas da corrupção de
sórias e muito poucos projetos. A impuni- Mato Grosso do Sul. Éramos apenas quatro
dade campeia neste País: roubam; matam, deputados da Oposição, num universo de ~4
passam por cima da lei, e este Congresso Na- deputados. Trouxe ao Plenário, para a instaucional não toma qualquer atitude. Nossa von- ração de um processo por crime de responsatade é de chorar. Cheguei aqui há dois meses . bilidade do Governador do Estado, provas
e me sinto muito deprimido. Ora, estou na
materiais. Só na 25' hora consegui que o ProCasa maior do povo brasileiro, mas me sinto
curador-GeraI da República denunciasse o
impotente para resolver este problema. O Po- governador do Estado, que, com seus asseder Judiciário também é uma vergonha nacioclas, vinha intermitentemente, num crime
nal. Há poucos dias, assisti na televisão a
continuado, dilapidando o tesouro do Estado
uma velha de 82 anos sendo entrevistada.
da maneira mais despudorada. Sem necessi-
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dade de calçar luvas, deixava impressão digitaI à vontade, firme na sua convicção de que
a impunidade resultaria no êxito das suas investidas. Pois bem, o Superior Tribunal de
Justiça da República recebeu a denúncia.
Com o recebimento da denúncia, a Assembléia Legislativa de Mato Grosso do Sul, numa atitude exemplar, iria afastar o governador, mas estranhamente, um habeas corpus
impetrado perante o Supremo Tribunal Federal, contra o recebimento da denúncia por
parte do SuperiorTribunal de Justiça, concedeu a liminar, sustando os efeitos do recebimento da denúncia, impedindo, destarte, que
o governador do Estado fosse afastado das
suas funções. b estranhável é que o habeas
corpus só foi julgado três dias antes de 15
de março - mais estranho ainda - foi iudeferido, admitindo o Supremo Tribunal Federal que havia justa causa para o recebimento
da denúncia. Mas 15 de março estava próximo, e o governador evidentemente saiu rindo
da democracia brasileira, zombando do princípio federativo da nossa República.
No que diz respeito à segunda alegação
de V. Ex', gostaria de dizer-lhe que, ao passarmos em revista o texto constitucional, nós
nos deparamos com a União sendo detentora
de um plexo de competências infinitamente
maiores que as dos estados e municípios. E,
ladeando a outorga das competências, estão
as potestades impositivas (a União é titular
de um número superior de impostos, se comparada aos demais entes de Direito Constitucional interno).
Ainda que exista uma repartição de receitas tributárias da União (art. 162 e seguintes
da Constituição Federal), a grande verdade
é que isso, na prática, não tem atendido às
expectativas menos exigentes.
Vê-se, por outro lado, que, a par de o
Constituite Federal prescrever que as Constituições Estaduais e as leis orgânicas municipais organizarão os estados e os municípios,
impõe a estes limites que, à menor sugestão
imaginativa, os obrigam a incorrer em vitanda inconstitucionalidade, por desdobramento
dos limites traçados.
O Sr. Maurício Calixto - Nobre Deputado
Nelson Trad, V. Ex' me permite um aparte?
O SR. NELSON TRAD - Permita-me concluir apenas aquilo que é dirigido especificamente ao ilustre Deputado por Minas Gerais,
evidentemente, em respeito a todos os que
se encontram na Cllmara dos Deputados.
Sem o que se estabelecemse competências
comuns aos entes de Direito Constitucional,
mas se centralizam os recursos em apenas
um deles: a União.
Temos, então, uma visão institucional caótica:
a superposição de esferas de poder (União,
estados, municípios), sobre uma e somente
uma base territorial;
b) atribuição de competências comuns aos
entes de Direito Constitucional interno, com
centralização de recursos na pessoa jurídica
na União, provocando, invariavelmente, crise de responsabilidade;
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c - Maquiamento de um estado manifestadamente unitário com roupagem de Estado
Federal.
Sr. Presidente, se V. Ex' me permite e se o regimento me ampara - gostaria de
ouvir o ilustre representante de Rondônia,'
'
Deputado Maurício Calixto.
O Sr. Maurício Calixto - Nobre Deputado
Nelson Trad, nosso colega Jabes Rabelo é
um dos parlamentares mais democráticos que
têm presidido a Mesa da Câmara dos Deputados. Saúdo V. Ex', Deputado que estréia na
tribuna desta Casa, não como um calouro
que chega ao debate nacional, mas como homem de larga experiência parlamentar, pois
já exercitou alguns mandatos no âmbito da
Assembléia Legislativa do Estado do Mato
Grosso. E, mais do que isso, é V. Ex' ilumi-,
nado pelas luzes de uma larga militância jurídica em Mato Grosso do Sul e também aqui
em Brasília, nos tribunais federais. Congratulo-me com V. Ex' pela forma clara e objetiva com que enfoca um dos graves temas
nacionais qual seja o da disparidade na estru-.
tura da Federação brasileira, que não passa,
em muios sentidos, de um embuste. Na verdade, na estrutura da pirâmide jurídica biasi:
leira, há uma independência de orde~ política para com os Estados membros. E algo
parecido com a história daquel pai que admite
a maioridade de seu filho, mas com a condição de que ele continue morando sob o teto
paterno e às expensas do pai. Como V. Ex'
deixou bem claro, não se trata de exceções
de estados pobres da Federação. Todos os
estados brasileiros - é o Rio de Janeiro,
é São Paulo, é Minas Gerais - estão batendo
às portas do Palácio do Planalto e recorrendo
aos cofres do Tesouro Nacional, de pires na
mão. Estados em bancarrota, em situação
pré-falimentar, mas de falência declarada,
com débitos alarmantes. Gostaríamos tam- .
bém de parabenizá-lo pela repulsa ao vazio
deste plenário, quando V. Ex' traz um tema
de interesse nacional ao debate desta Casa.
Quero deixar aqui um alento. Acredito que
as palavras pertinentes de seu brilhante pro-,
nunciamento hão de ecoar no vazio deste
plenário e se desdobrar, repercutindo em
mais debates. Que mais uma vez V. Ex' ocupe
essa tribuna, para podermos lapidar os grandes temas do nosso País e encontrar leis maiores, que permitam indeperrdência, inclusive
financeira, de investimentos que possibilitem
a libertação dos Estados Membros, que não
continuem sendo pedintes, a fim de que possamos de uma forma harmônia e integrada,
propiciar condições de desenvolvimento e
melhores condições de vida para nosso povo.
Deputado Nelson Trad, receba os nosso parabéns.
O SR. NELSON TRAD - Muito obrigado,
ilutre Deputado Maurício Calixto.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, não há
mais necessidade de outras perorações. Incorporo ao meu discurso a própria peroração
contida no aparte do ilustre Deputado de
Rondônia. Ademais, gostaria de dizer que

não falei para uma Câmara vazia. Apenas
para figuração para dar a,grandeza do gesto
daqueles que, na realidade, pregaIJ;l e praticam, se Minas Gerais falou, se o Rio Grande
do Norte falou, se Rondônia falou desta tribuna, só nos resta dizer que falamos para
o Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Jabes Rabelo) Vai-se passar ao horário de

VII - COMUNICAÇÕES

PARLAMENTARES
O SR. PRES~DENTE.(Íabes Rabelo) ~
Concedo a palavra ao nobre Deputado Elias
Murad, pelo PSDB.
O SR. ELIAS MURAD (PSDB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr" e Srs. Deputados, com surpresa e consternação, tomei conhecimento de uma manchete nos jornais de Brasília que dizia que o
Deputado à Câmara Distrital Peniel Pacheco
havia conseguido aprovar naquela Casa projeto de sua autoria, com referência à obrigatoriedade do ensino sobre drogas nas escolas.
A propósito, foi realizada uma cerimônia,
que contou com a presença do Governador'
Joaquim Roriz, que sancionou o projeto. A
notícia foi dada assim, com certo destaque,
mostrando que aquele Deputado estava colocando Brasília como cidade pioneira, no sentido de introduzir, em nossas escolas, ensino
obrigatório, científico, sobre drogas, entorpecentes e psicotrópicos.
Todavia, Sr. Presidente, Srs. Deputados,
o projeto do Deputado Peniel Pacheco é cópia fiel de outro de nossa autoria, apresentado a esta casa há mais de um ano. Portanto,
é um plágio do nosso prjeto. E aquele Parlamentar por sequer tomou o cuidado ou teve
a atitude ética de fazer essa referência. S.
Ex' poderia simplesmente dizer que estava
encaminhando a nível de Capital Federal projeto que já havíamos apresentado à Câmara
dos Deputados.
Sr. Presidente, no momento em que se fala
em dinamizar o funcionamento desta Casa,
quando se diz que a Mesa está preparando
matéria para obter maior efetividade nos trabalhos do Congresso Nacional e da Câmara
dos Deputados, externo minha surpresa, minha indignação com respeito a fato como este, porque não é a primeira vez que isto acontece. Devemos estudar uma forma de proteger nossas idéias e nossos projetos, porque
são muitas vezes copiados e divulgados como
sendo de outra autoria, como no caso em
pauta, e nada podemos fazer. .
Vejam, por exemplo, Sr. Presidente, Srs.
Deputados, que o nosso projeto, apresentado
há mais de um ano nesta Casa, diz o seguinte:
Projeto de Lei n9 4.751, de 1990. Autoria, Sr. Elias Murad.
"Dispõe sobre a obrigatoridade do ensino sobre as drogas entorpecentes e psicotrópicos e sobre a AIDS ou SIDA a
nível de 19 e 29 graus de ensino e nos
cursos de formação de professores... "
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Pois a proposição do Deputado Distrital
Peniel Pacheco diz exatamente a mesma cois,a. Ele sequer se deu ao trabalho de modificar
lima ou outra palavra, no sentido de alterar
um pouco o textp, para não ficar uma cópia
fiel do nossÇl projeto. Assim é que o projeto
de S. Ex' diz el'atamente o mesmo, isto é:
"Dispõe sobre a obrigatoriedade do
ensino sobre as drogas entorpecentes e
psicotrópicos e sobre a AIDS ou SIDA
a nível de 1° e 29 graus de ensino e nos
cursos de formação de professores."
.Um plágioacintoso, uma cópia fiel.
Sr. Presidente, o § l°, por exemplo, fundamental ao nosso projeto --,- que apresentei,
repito,. há mais de um ano, um ano e meio
talvez --,- diz o seguirite:
"O ensino a que se refere o caput do
, artigo deverá ser ministrado junto à disciplina de Ciências Físicas e Biológicas,
Programação e Saúde, ao nível do 19
Grau, 5' e 8' séries, e junto à disciplina
de Ciências Biológicas - Biologia, ao
nível de 29 Grau, abrangendo o seu conteúdo programático."
Pois o parágrafo único do artigo do projeto
do Deputado Distrital Peniel Pacheco ostenta
exatamente, Sr. Presidente e Srs. Deputados,
as mesmas palavras - não se mudou uma
vírgula. Então, é cópia, repito, do nosso projeto.
Novamente endereço esta pergunta à Mesa, já que estamos estudando uma reformulação do funcionamento desta Casa e a dinamizaçãodos seus trabalhos: o que podemos
fázer para que um projeto possa tramitar aqui
com' mais rápidez? Aconteceu exatamente
que o nosso projeto está há mais de um ano
e meio tramitando nesta Casa, enquanto que,
na Câmara Distrital, o Deputado Peniel Pacheco apresentou o seu, cópia fiel do nosso,
e o aprovou em três meses.
O interessante é que S. Ex' nos fez uma
visita, há cerca de dois meses e meio, pedindo-nos material bibliográfico sobre prevenção às drogas e cópia dos meus projetos. Eu
os forneci, com a maior simplicidade, esperando até que S. Ex' pudesse colaborar com
nosso trabalho, a nível da Câmara Distrital.
Mas S. Ex' além de copiar nosso trabalho,
apresentou o projeto e conseguiu aprová-lo,
levando o Governador Joaquim Roriz a sancioná-lo solenemente.
Curioso é que o primeiro projeto sancionado pelo Governador de Brasília é exatamente esse plágio do nosso trabalho, apresentado de há muito à Câmara dos Deputados.
Eu até ficaria orgulhoso, envaidecido, por
verificar que um deputado distrital apoiou
nosso trabalho. Mas S. Ex' deveria, pelo menos, ter citado nosso projeto como referência
na justificativa do seu ou como fonte de fornecimento de dados. Para se verificar a extensão desse plãgio, tudo aquilo que S. Ex' copiou do nosso trabalho está assinalado, nesta
cópia, aqui, com caneta hidrocor. V. Ex" podem verificar que houve apenas alteração de
palavras.
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Apelo para a Comissão que está reformulando os trabalhos do Congresso Nacional,
particularmente os da Câmara dos Deputados, no sentido de que projeta nossas idéias,
nossos trabalhos. Não podemos permitir que,
depois de um ano e meió de tramitação do
nosso projeto, outros venham aproveitar-se
dele, lançando-o como sendo idéia sua, no
seu âmbito de trabalho e atuação.
O Sr. Nelson Trad - Permite-me V. Ex'
um aparte?
O SR. ELIAS MURAD - Pois não, ilustre
Deputado. Com muito prazer ouço V. Ex'
O Sr. Nelson Trad - Deputado Elias Murad, na realidade, V. Ex' tem· muito valor
como cientista, como legislador, homem
atento às coisas públicas. Estava eu dizendo,
há pouco, em plenário, que V. Ex', por ser
bom, é vítima constante de plágios dessa natureza. É a segunda vez que V. Ex' ocupa
a tribuna para denunciar a cópia de uma obra
inteiramente sua.
O SR. ELIAS MURAD - Isso aconteceu
lá no seu estado.
O Sr. Nelson Trad - Sou testemunha desse
fato porque, na última campanha," o Presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, nossa capital, da maneira mais singela,
embora despudorada, copiou a cartilha organizada por V. Ex'. contendo um alerta aos
pais e à juventude contra as drogas. Portanto,
não há necessidade de se fazer perícia, nem
de V. Ex', com essa ira sagradà, justificar'
o seu valor e empenho pelas coisas boas da
vida pública. O de que V. Ex' precisa, mais
uma vez, é que a Casa tome, na realidade,
providências no sentido de fazer com que seus
projetos tenham, pelo menos, o bom sucesso
daqueles que, copiando V. Ex', conseguem
ser transformados em lei. Neste momento,
trago a solidariedade de um sul-~ato-gros
sense a V. Ex', em apoio à grandeza da sua
vida pública e ao seu gesto nobre de cientista
e parlamentar.
O SR. ELiAS MURAD - Muito obrigado,
Deputado Nelson Trad. Na verdade, é uma
satisfação ouvir seu apoio, suas palavras tão
generosas, verídicas, porque a ocorrência que
V. Ex' citou, da cópia da nossa cartilha, em
Campo Grande, foi um fato que ocorreu e
que também denunciamos desta tribuna. Há
algum tempo, apresentei a esta Casa projeto
a respeito do mau uso que se vem fazendo
das colas de sapateiro e de outros solventes
voláteis, sugerindo se modificasse, quando
da sua fabricação, o solvente, o tolueno, o
mais usado nesses casos, e que tem ação inebriante, embriagadora, tipo lança-perfume,
o que leva muitas pessoas, principalmente
menores, a aspirarem essas colas, esse tipo
de solvente. Então, no meu projeto, proponho, no ato da fabricação desses produtos,
a mudança do solvente. Esse projeto já foi
aprovado na Câmara~ encontra-se agora no
Senado. Pois bem, há um mês ou dois, uma
indústria de calçados de Novo Hamburgo,

no Rio Grande do Sul, chamou a imprensa
e divulgou o fato como se fosse uma inovação
de seus técnicos. Propus ainda, no caso de
não ser possível substituir o solvente, o tolueno -'que, como disse, tem cheiro muito embriagador, inebriante - que se colocasse na
cola uma substância de cheiro desagradável,
para funcionar como repelente, para que as
crianças não a aspirassem como lança-perfume. Pois bem, há cerca de um mês, um
professor da Universidade do Paraná, em Curitiba, lançou a mesma idéia, absolutamente
a mesma. Também chamou a imprensa e divulgou o fato como se fosse uma gr,ande novidade: uma idéia ori~inal e sua.,
. Então, realmente, deputado, é necessário
- não sei como isso podeÍ-ia ser feito - garantir pelo menos que possamos ter tranqüilidade de trabalhar, que as nossas idéias se
transformem em leis sem que alguns usurpadores antecipadamente delas lancem mão.
Agradeço a V. Ex' o aparte.
Concluo, Sr. Presidente, agradecendo a V.
Ex" o tempo que me concedeu neste período.
Espero que a Mesa possa realmente trazer,
através dessa. comissão, algum dispositivo
que nQs resguarde dessa apropriação indébita
de que temOs sido. vítimas em nossa vida parlamentar. .
Muito obrigado.
O Sr. Paulo Delgado - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jabes Rabelo) Tem V. Ex' a palavra.
O SR. PAULO DELGADO (PT - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
gostaria de registrar nesta sessão, no momento em que a imprensa brasileira publica novos
dados sobre o Inquérito Policial Militar a respeito do episódio do Riocentro, ocorrido há
dez anos, no Rio de Janeiro, o que entendo
sobre a questão. No dia 1" de maio, quando
se comemora esse fatídico acontecimento, a
Justiça deve exumar, se for possível usar esse
neologismo, o IPM que foi arquivado, para
que n6s, tentando fazer a história retrospectiva, possamos permitir que a opinião pública
conheça as dificuldades daquele período da
história brasileira. Com esse fato novo, veremos a possibilidade de se punir alguns dos
culpados, porque muitos já não poderão mais
ser punidos.
Qualquer fato político dessa importância,
ocorrido no passado recente da história brasileira, merece ser reavaliado pelas nossas instituições. A Justiça Militar deverá dar uma resposta à opinião pública deste País, punindo
aqueles que ainda podem ser alcançados pela
sua ação e cuidando para que a Justiça esteja
livre e independente das vicissitudes e das
dificuldades históricas pelas quais o País passou naquele período, e que estamos lutando
para que não passe mais.
Agradeço a V. Ex', Sr. Presidente, a possibilidade de poder fazer este registro.
O SR. PRESIDENTE (Jabes Rabelo) Concedo a palavra ao nobre Deputado Luiz
Carlos Hauly, pelo PMDB.
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O SR. LUlZ CARLOS HAULY (PMDB
- PRo Pronuncia o seguinte discurso.) SI. Presidente, Srs. Deputados, instala-se hoj~, às 20 horas, no Teatro Universitário, em
Cuiabá, no Estado de Mato Grosso, o III
Congresso Brasileiro de Integração Municipal. uma realização da Associação Matogrossense dos Municípios - AMM - e promoção do Conselho Brasileiro de Integração
Municipal, da Associação Brasileira de Prefeitos - ABRAP - Associação Brasileira
de Municípios - ABM - Confederação Nacional de Municípios - CNM - Frente Municipalista Nacional e União de Vereadores
do Brasil.
. Trata-se de importante e oportuno evento,
a"o qual deverão comparecer grande quantidade de prefeitos, além de governadores, ministros de Estado, secretários e outras autoridades federais, estaduais e municipais, bem
como especialistas em matérias de interesse
dos municípios brasileiros.
Durante o Congresso, Sr. Presidente. Srs.
Deputados, serão debatidos temas de relevância, como "Previdência Municipal e Dívida Municipal com o INSS", "Parcela dos Municípios nos Tributos Federais", "SUS - Sistema Único de Saúde", "Política Social do
Governo Federal" e "Competência dos Tribunais de Contas".
Tenho certeza, nobres colegas, de que o
Congresso será de grande valia para o fortalecimento da integração municipal, que é indispensável para o desenvolvimento integrado
e harmônico do País, pois o município é a
unidade estrutural básica da Federação, responsável direto pelo atendimento das necessidades básicas da população. fato finalmente
reconhecido pela Constituição de 1988, que
o colocou expressamente como membro da
República Federativa do Brasil, ao lado dos
estados e do Distrito Federal.
Nessa condição, Sr. Presidente, Srs. Deputados, os municípios precisam contar com os
meios e recursos financeiros suficientes, em
tempo hábil, para a promoção econômica e
social de seus habitantes. promoção essa que,
no mais das vezes, é inibida pela inexistência
de obras e equipamentos públicos, que as
administrações municipais não podem construir ou adquirir com o quinhão que lhes cabe
na partilha da receita tributária nacional. Necessitam, assim, do apoio e da ajuda dos Governos Federal e Estaduais. Infelizmente, nobres colegas, essa colaboração nem sempre
é prestada com a agilidade necessária, sendo,
ao contrário, retardada e dificultada por entraves burocráticos e políticos.
Desta forma, é indiscutível a importância
de eventos como o UI Congresso Brasileiro
de Integração Municipal, que visam à união
de forças municipalistas para a busca de soluções para os problemas comuns e a defesa
dos interesses e direitos dos municípios brasileiros.
Devemos ter sempre em mente, Srs. Deputados, que somente com municípios fortes
e prestigiados poderemos construir um Brasil
saudável, econômica e socialmente.
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Por isso. Sr. Presidente. ao parabenizar os
realizadores e promotores do IH Congresso
Brasileiro de Integração Municipal. formulo
votos de que o evento seja coroado de pleno
sucesso e suas conclusões e recomendaçties
contribuam. de fato. para o fortalecimento
de nossos municípios. .
Era o que tinha a dizer.
(pROGRAMA DE EVENTO A
QUE SE REFERE O ORADOR) "

01/05
03:00 hs - Ministro da Saúde
Alceni Guerra
"SUS - Sistema Unificado de Saúde".
10:00 hs - Secretário do Meio Ambiente
José Lutzemberg
14:00 hs - Oziris Silva
Ministro da Infra-Estrutura
16:00 hs - IBAM '- Superintende Geral
Cleuller de Barros Loyola
02/05
08:00 hs - Ministro da Educação
Luiz Carlos Chiarelli
10:00 hs - Dr. Bartholomé Borba
04:00 hs - Augusto Frederico Muller Júnior
Reitor da UFMT
UNISTADO - A Universidade
do Interior .
05:00 hs - Ministro da Agricultura
Antonio Cabrera

03/05
08:00 hs - Ministro da Ação Social

Margarida Procópio
PoHtica Social do Governo Federal
05:00 hs - Dr. Edvaldo Brito
Professor da Universidade da Bahia
"Competência dos Tribunais de
Contas"
07:00 hs - Dr. Egberto Baptista
SeCo de Desenvolvimento Regional
E 05/05 - Progama Livre
Visita Pantanal e Chapada dos
Guimarães

o SR. PRESIDENTE (Jabes Rabelo) Concedo a palavra ao nobre Deputado Edson
Silva. pelo PDT.
O SR. EDSON SILVA (PDT - CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente. Sr"
e Srs. Deputados. gostaríamos de. neste pequeno espaço de tempo. chamar a atenção
da Justiça brasileira. Nossos patrícios. principalmente aqueles de condição mais humilde.
os trabalhadores. estão sendo lesados nos
seus direitos. e a Justiça está como que à
distância dessa usurpação das prerrogativas
constitucionais e legais dos integrantes da sociedade brasileira.
Estava ouvindo atentamente o pronunciamento do nobre Deputado Nelson Trad. do
PTB. quando S. Ex' falava. com muita segurança. que nesta Casa pouco se discutem os
problemas que o povo brasileiro enfrenta e são graves e muitos esses percalços.

Quero c9ncordar com o nobre deputado
petebista. E verdade. nesta Casa se discutem
mais questôes de ideologia política. Os pró.prios partidos trazem para si esse debate. enquanto o povo fica à distância. sem que os
seus problemas sejam discutidos e sem que
se lhes apresentem soluçôes que melhorem
sua vida.
Gostaria de chamar a atenção da Justiça
para uma aflição que está maltratando o povo
· brasileiro. principalmente o usuário do Siste· ma Financeiro de Habitação - o mutuário
· - aquele que comprou a casa financiada.
que assinou um contrato bilateral. optando
· pela equivalência. salarial. Diz esse contrato
· - contrato de equivalência salarial - que
a prestação da casa financiada só poderá ser
reajustada quando houver reajuste de salário
do adquirente. do comprador. do mutuário.
E o que estamos vivendo? O Plano Collor
de congelamento: congelamento de preços
e congelamento de salários.
Mas esta Casa. nobre deputado petebista.
além de não discutir os problemas do povo.
além de não di~cutir as questôes nacionais.
ainda aprova aqui lei contra o povo. como
foi a Lei n·'8. 177. no art. 18 e seus dois parágrafos. que dá direito ao Governo de exercitar ilegalmente o aumento do saldo devedor
da casa financiada. conseqüentemente aumentando o valor da prestação mensal.
Nós. há dias. sugerimos que nosso. partido
o PDT. entrasse com uma ação de inconstitucionalidadf~ dessa lei junto ao Supremo Tribunal Federal. porque entendíamos - e entendemos - que o povo está sendo lesado.
Há direito adquirido naquele contrato bilateral. firmado entre o mutuário e o agente financeiro. que prevê o reajuste da casa financiada de acordo com o aumento salarial. E
esta Cas.! aprovou a Lei n" R.177. o Plano
Collor Ir. quando o nosso partido argüia sua
inadmissibilidade como medida provisória.
Quis a maioria dos integrante desta Casa.
quiseram os representantes do povo. que
aquela lei fnsse aprovada. impondo sacrifício.
muito granue ao mutuário. que comprou com
jificuldade o seu imóvel e vem pagando penosamente a respectiva prestação. Estamos
recebendo diariamente cobranças dos mutuários. principalmente do Ceará. que estão agora vivendo um momento de desespero, porque os agentes financeiros estão reajustando
as prestações da casa financiada em percentuais que vão de 100 até 150%. Como? Como
entender o aumento na prestação da casa financiada. se não há aumento de salário. se
há um contrato assinado e registrado. um documento legal. que diz claramente que só haverá aumento na prestação da casa quando
houver aumento no salário do mutuário. a
chamada equivalência salarial? E nós aprovamos essa lei contra o povo! Aí está o povo
sacrificado.
Mas há o Ministério Público. que é o defensor da sociedade. o fiscal da lei. Estamos sabendo que a Procuradoria da República no
Rio Grande do Sul entrou com ação de inconstitucionalidade junto à Justiça Federal.

Abril de 1991

que concedeu a medida liminar. Portanto.
no Rio Grande so Sul. está suspenso o aumento que vem sendo praticado pelos agentes
financeiros sobre as prestações da casa financiada. Em relação a esse procedimento do
Ministério Público no Rio Grande do Sul,
enviei ofício ao Procurador da República do
meu Estado. o Ceará. pedindo que aquela
entidade do Ministério Público Federal seguisse o mesmo comportamento. fazendo
exatamente o que fez a Procuradoria no Estado do Rio Grande do Sul. Aguardamos a
ação daquela Procuradoria. na defesa de um
direito legal, direito adquirido. que está sendo burlado por uma lei aprovada por esta
Casa. contra a sociedade.
Hoje. lendo os jornais. verifiquei que o
Procurador-Geral da República. Dr. Aristides Junqueira. entrará também com uma
ação direta de inconstitucionalidade junto ao
Supremo Tribunal Federal. para defender esse direito legal do mutuário do Sistema Financeiro de Habitação. Aguardaremos o resultado desse trabalho. esperando que S. Ex'
consiga. o mais rápido possível. decisão favorável do Supremo Tribunal Federal, porque
entendemos ser ilegal esse aumento da prestação mensal da casa própria financiada.
O Sr. Nelson Trad aparte'?

Permite V. Ex" um

O SR. EDSON SILVA - Nobre Deputado
Nelson Trad. mio permite o Regimento apartes. mas seria deselegante de minha parte
não ouvir V. Ex" Tenho certeza de que V.
Ex' concorda com o nosso posicionamento
e com a nossa ação em defesa dos mutuários
do Sistema Financeiro de Habitação. Nossa
resposta é de qu~ temos prazer em ouvi-lo.
O SR. PRESIDENTE (Jabes Rabelo) Nobre Deputado Edson Silva. o Regimento
permite o aparte.
O SR. EDSON SILVA- Sr. Presidente.
V. Ex' errou na primeira vez; então vai ter

que errar na segunda, para que não se erre
mais.
Ouço com prazer o nobre Deputado Nelson Trad.
O Sr. Nelson Trad - Agradeço V. Ex"
pela liberalidade e. sobretudo. pelo seu alto
espírito de companheirismo. Está V. Ex' afirmando um fato real. Nós. neste País, principalmente na Câmara dos Deputados. ilustre
colega. estamos na situação de eco e não de
voz. Sou hoje uma das vítimas do Sistema
Financeiro de Habitação. Nem por isto estou
aparteando V. Ex" em causa própria. O que
pretendo dizer é que a população brasileira
precisa estar acordada para os seus direitos
de cidadania. Enquanto o cidadão brasileiro
não teimar em acreditar que existe um poder
instituído cujo objetivo é dirimir as controvérsias entre os homens, permaneceremos
não acreditando nos nossos próprios direitos.
Aliás. o economista Roberto Mangabeira
Unger. seu correligionário. em certa ocasião.
analisando o momento político e econômico
do País, afirmou que só seremos cidadãos
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no dia em que deixarmos de ser otários. Esta
é a verdade. E é à porta do Judiciário que
deveremos bater, pleiteando a restauraçüo
dos nossos direitos contrariados. Congratulo-me com V. Ex' que neste momento' nos
alerta a todos para que reconqltistemos () direito de ser voz. e nüo'apcnas eco.
O SR. EDSON SILVA -;- Nobre Deputado
Nelson Trad. é um prazer receber o aparte
de V. Ex', no momento em que fazemos uma
comunicação parlamentar em nome do nosso
partido. o PDT. Mas a distância que estamos
a enxergar entre a açüo parlamentar do Congresso Nacional-que é o' poder democníÚco
-e o interesse coletivo.' da sociedade. {muito grande. ,No seio da sóciédade, há revolta
com o Plano Collor., que bloqueou os "cruzados de muita gente que tinha' nas cádernetas
de poupança um pouco do suor do seu rosto.
um pouco do seu trabalho. No Brasil. há incerteza com relaçüo ao amanh;\' O que será
o amanh.l para todos nós, brasileiros? Não
sabemos. Não se tem direito à assistência médica. nÜo se tem direito à aposentadoria. nüo
se ten:J direitq à moradia. não se tem direito
algum, nest,e País. nem mesmo à vida. porque
grande p\lrte do povo que se deita nas saijetás
vive pior do que os índios e os escravos viviam
antigamente. Nüo tem o direito de vivér com
dignidade. Este poder também foi conivente.
aprovando o Plano Collor. que bloqueou os
c~uza?os po povo. Por que nüo bloquear o
dmhelf() Ilegalmente conseguido através da
corrupçüo. d.a agiotagem. da especulaç;jo?
EntendíaqlOs e entendemos, qu.e esse. sim.
poderia ser ,bloqueado eaté confiscado. Mas
o. di~heiro do trabalhador. ç1a vi~va. do penslOms~a. ou de quem vendeu lima p.equena
propnedade para conseguir um capital de giro e inst~l~r um pequeno negócio. uma pequena atlVldade para a própria sobrevivência
e de sua família nüo poderia scr bloquado.
ainda mais com a conivência desk poder.
Assim agindo.· seni impossível reencontrarmos a confiança e reconquistarmm a credibilidade do Podcr Legislativo junto à opiniáo
pública,
O SR. PRESIDENTE (Jabes Rabelo) Esta Presidência esclarece ao nobre Deputado Edson Silva que. conforme dispõe o art.
176. § 2". inciso VJJ. do Regimento Interno.
é permitido o aparte durante as Comunicaç6es Parlamentares.

VIII...,- HOMENAGEM
O SR. PRESIDEI'iTE (Jabes Rabelo) Prorrogaçüo de sessão.
Homenagem p6stuma ao Deputado Antônio Florêncio. tendo como autor o Deputado
Ney Lopes.
Com a palavra o nobre Deputado Nev Lopes. como autor da proposição e pelo Bloco
Parlamentar. ,
O SR. NEY LOPES (Bloco - RN. Sem
revisão do orador. ) - Sra. Neusa Florêncio.
familiares do 'ex-Deputado Antônio Florên-
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cio de Que!roz, Excelentíssimo Sr. Deputado gem póstuma ao Deputado Antônio FlorênNelto Queiroz, representante da Assembléia çio.
Perdeu, sem dúvida, Sr. Presidente, a vida
Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte. Sr. 'Presidente, Sr" e Srs. Deputados, é pública brasileira um homem sério. um hocom profundo constrangimento que venho a mym competente e respeitável. Por quatro
:sta tribuna n.este momento'. 'Esta, porém, ~andatos, como frisei, aqui esteve. Presidiu
e uma Casa cUja característica histórica é ins- a Alcanorte, justamente a empresa que implantou no Rio Grande do Norte, a fábrica
titucionalizar e preservar a memória do País
historiando os fatos que aqui se sucedem pe~ de barrilha, sonho maior de sua vida pública.
riodicamente. marcando, ao longo da traje- Esteve Antônio Florêncio também à frente
tória da vida nacional, os momentos de luta de uma diretoria da Álcalis, contribuindo
e de afirmação dos que neste Parlamento têm com sua experiência e com seu talento para
assento. E, na preservação da memória, te- o setor salineiro do Brasil, afirmando cada
mos também o dever de registrar nos Anais vez mais esta atividade na nossa economia
Sr. Presidente, o homem público que tod~s
da Câmara dos Deputados a passagem daqueles que honraram á Casa e 'dignificaram o nós homenageamos nesta hora - todo o Rio
mandato que o,povo lhes outorgou. São esses Grande do Norte e, com certeza, esta Casa
também - mereceu sempre o nosso profun~omentos de constrangimentos, como o que
VIVO agora, que 'têm tàmbém a marca íntima, do respeito ao longo da sua passagem pelo
a sensação da sagrada alegria de preservar Parlamento brasileiro. Deixo aqui consignaa memória do conterrâneo que honrou, lutou das as moções de integração a este sentimento
e dignificou o Congresso Nacional por quatro de saudade a Antônio Florêncio dos meus
mandatos sucessivos. Refiro-me ao falecido colegas integrantes do Bloco parlamentar,
Deputado Antônio Florêncio .de Queiroz. PLF e PRN, que represento nesta hora, os
Homejll de luta. de origem humilde, nasceu Deputados Flávio Rocha, Fernando Freire
!los rincões do alto. oeste do Rio Grande do Iberê Ferreira e também - permito-me des~
Norte. \(iveu sob o estigma daqueles que en- tacar - o Deputado João Faustino Ferreira
frentam por destjnação superior a adversi- Neto. Esses parlamentares me outorgaram
dade do clima: ora a seca que destrói os cam- ,a atribuição de registrar a saudade de todos
pos, ora as enchentes que atemorizam a po- nesta sessão de homenagem. Outros parlapulaçüo. Nesse panorama de permanente ad- mentares de partidos, adversários também coversidade de clima e de luta o Deputado An- mungam deste mesmo sentimento e me acetônio Florêncio de Queiroz viveu, lutou e nam para que eu consigne os seus sentimentos
de solidariedade e de apoio a esta homenase afirmou.
Sou testemunha da sua luta, do seu amor gem, como o Senador Lavoisier Maia, que
ao Rio Grande do Norte e do respeito, no governou o Rio Grande do Norte.
Portanto, recolhemos nesta solenidade um
exercício do mandato, aos sagrados interesses
naCionais. E, nesta hora, em que, no Con- depoimento candente e vivo daqueles que se
gresso Nacional, tenho a honra de contribuir , lembram do homem simples, lutador, que se
com meu requerimento de prolongamento afirmou na adversidade da vida e que soube
desta sessão para a preservação da sua memó- .. trazer um exemplo maior para todos nós que
ria nos Anais deste Parlamento, quero ex- procuramos cumprir com o nosso dever.
D' Neusa e familiares de Antônio Florênpressar a delegação que recebi do Exm" Sr.
Governador do Estado do Rio Grande do cio, neste Parlamento, através do nosso deNorte, José Agripino. S. Ex' me telefonou csempenho, procuraremos seguir ao longo do
e pediu que, nas minhas palavras, também tempo o exemplo de dignidade que ele nos
estivessem espelhadas e retratados as opi- deixou.
niões e os sentimentos do Governo do Rio
O SR. PRESIDENTE (Jabes Rabelo) ~
Grande do Norte. O Governador José AgriConcedo
a palavra ao nobre Deputadop Elias
pino, também membro deste Parlamento, senador - deixando-o apenas para ocupar pela Murad, pelo PSDB.
segunda vez o Governo daquele estado, friO SR. ELIAS MURAD (PSDB - MG.
sou-me que eu destacasse mais uma vez, na Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
hora de escrever a biografia de Antônio Flo- colegas Deputados, familiares do Deputado
Antônio Florêncio, solicitou-me o colega e
rêncio de Queiroz, a sua permanente vocação
de servir ao Rio Grande do Norte; a sua luta amigo Deputado Ney Lopes, em nome do
pela ampliação do Porto de Natal; a sua luta meu partido - um partido de oposição, como
se sabe - que eu usasse a palavra neste mopela construção do Porto de Areia Branca,
mento para prestar as minhas homenagens
?o Porto Ilha da Termisa; a sua luta pela
Implamentação da fábrica de barrilha em Ma- ao parlamentar falecido Antônio Florêncio,
trazendo aqui traços da sua atividade e do
cau; a sua vocação de homem público e de
empresário sempre voltado para o cumpri- seu trabalho nesta Casa.
Em primeiro lugar, um deputado de Minas
mento do dever, como coadjunvante do GoGerais falar sobre um deputado do Rio Granverno do Rio Grande do Norte.
de do Norte poderia parecer que não há traPediu-me ainda S. Ex' que registrasse a ços de afinidade, que não estaríamos em conhomenagem dele próprio, atual Governador dições de fazê-lo. Mas, se nos lembrarmos
de que uma das atividades do nobre Depu~o estapo, e a homenagem de seu pai, Tarcítado Antônio Florêncio foi exatamente a de
S10 Mala, Governador do passado, que também pela minha voz se associa a esta homena- representante da indústria salineira na Sude-
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ne, verificaremos que essa afinidade existe dê suas epístolas: "Combati o próprio combaporque é exatamente um grande traço-de- te. Não desfaleci, mantive a fé".
união entre Minas Gerais e os estados do
Muito obrigado, Sr. Presidente..
Nordeste, pois nós temos também, particuO SR. PRESIDENTE (Jabes Rabelo) larmente no nordeste de Minas Gerais, uma.
área que pertence à Sudene; e, evidentemen- Justíssimas as homenagens' hoje prestadas a
Antônio Florêncio de Queiroz, homem' prbte, várias vezes, parlamentares do Nordeste
bo e político de grande envergadura, cuja
e do meu estado têm trabalhado em comum
presença nesta Casa em quatro legislaturas
para o desenvolvimento das atividades relacionadas com este órgão, que tantos bene- sucessivas, de 1971 a 1983. sempre foi motivo
fícios tem prestado ao Nordeste, a Minas e de orgulho para a Câmara dos Deputados.
Neste momento, em que os mais diversos
ao País.
ataques são dirigidos à atuação desta Casa,
Presto homenagens à família do Deputado
Antônio Florêncio, em nome do meu Parti- como que numa campanha orquestrada, com
do, o PSDB, particularmente neste momen- denúncias e generalizações apressadas, no
mais das vczes injustas e improcedentes, nuto, representando um partido de oposição;
e quero fazer minhas as palavras do Depu- ma incompreensível tentativa de denegr:ir a
tado Ney Lopes, autor da proposta de prorro- sua imagem', parece-rios de,suma importância
contrapormo-nm a essa'atitude leviana. resgação desta sessão.
Há alguns instantes, revendo a biografia saltando as virtudes de honestidade inquesdo Deputado Antônio Florêncio, anotei al- tiomivel e de zelo incansável pelo interesse
guns dados significativos. Um deles, já salien- público demonstrado pela esmagadora maiotado pelo nobre Deputado Ney Lopes, refe- ria dos nossos parlamentares. das quais foi
exemplo claro toda a vida, do companheiro
re-se exatamente aos quatro mandatos que
exerceu ele nesta Casa, desde 1971 até 1987, que agora homenageamos:
Dinâmico e com invulgar capacidade para
onde teve oportunidade de executar um trao trabalho. atuou Antônio Florêncio, simulbalho de alta qualificação. S. Ex' trabalhou
taneamente. como industrial. na área salineicom afinco em defesa da indústria do sal em
ra, e como parlamentar. de maneira profícua
seu estado, inclusive no Conselho da Confederação Nacional da Inústria. Na Câmara, e competente,
A harmoniosa conciliação das duas ativitrabalhou em várias comissões, e anotei particularmente uma delas, uma CPI instituída dades por ele conseguida deveu-se, sem sombra de dúvida, à consciência de que. em amhá alguns anos para estudar as alternativas
do Brasil para a utilização de combustíveis bas, servia ao seu estado e ao País.
Homem bom e de bem. teve sempre prenão derivados de petróleo. Vejam a importância dessa CPI' nos dias atuais: estudar as sentes as carências e os anseios de progresso
do povo do Nordeste. Fiel às suas raízes, emalternativas para utilização de combustíveis
bora aberto a novas idéias. conservou-se semnão derivados de petróleo. Inclusive temos
pre um nordestino. cultivando com carinho
aí um deles que é um grande sucesso nacional
a cultura e os valores peculiares de sua ,terra.
e mundial: o álcool combustível.
A presença do Deputado Antônio FlorênFoi principalmente no âmbito da Comissão
cio foi marcante nesta Casa, e, mesmo não de Ciência e Tecnologia. da qual foi vice-pretendo participado intimamente com Só Ex' sidente durante as três legislaturas em que
das atividades parlamentares, tenho tranqüi- serviu ao POv? brasileiro como deputado fe,lidade para salientar o seu trabalho na Câma- deral. que pode dar plena vazão à moderra dos Deputados.
nidade e amplidão de seu espírito, Sua atuaTambém verifiquei, na sua biografia, que ção merece registro de destaque na história
o Deputado Antônio Florêncio participou de daquela comissão.
várias viagens ao exterior, principalmente a
A sua ausência é sentida e chorada.'
países da Europa, dos Estados Unidos, a TuC~ora o Rio Grande do Norte a perda de
nísia e a China, sempre com o interesse maior seu filho, homem de idéias e ideais, que fazia
de ver o que poderia fazer particularmente seus os prohlemas e as angústias daqueles
com relação à indústria salineira do seu esta- que representava.
Choramos nós o companheiro que exerceu,
do.
a Deputado Ney Lopes salientava a im- com o mais elevado senso de dignidade. a
plantação da indústria de barrilha, que é fun- atividade política, colocando-se, sempre, codamental para o desenvolvimento do Rio mo um servidor do povo.
Grande do Norte, como todos nós sabemos.
Choram os funcionários da indústria quíP0l1anto, não é difícil falar sobre a figura mica Alca norte a perda de um diretor-predesse nobre Deputado, falecido, que hoje ho- sidente humano e compreensivo.
menageamos nesta Casa. Antônio Florêncio
Se todos lamentamos o penssamento desse
desincumbiu-se magistralrhente da sua fun- cidadão exemplar, reconhecemos que mais
ção. Foi reeleito por três mandatos, cumpriu pungentemente sentida teni sido sua perda
quatro mandatos nesta Casa. Só isto seria para Dona Neuza e seus filhos, Tânia Maria
suficiente para mostrar o seu trabalho, o seu e Antônio Florêncio. a quem apresentamos
afinco e o seu prestígio naquele estado.
a solidariedade desta Casa em sua dor.
Possa servir-lhes de lenitivo a certeza do
Em nome do PSDB, trago minhas homenagens aos familiares do Deputado Antônio noss? ~econh~ci~ento pelos serviços que a
Florêncio, aqui presentes, dedicando a ele Antomo Florenclo devem esta Casa, o Rio
aquela frase de São Paulo Apóstolo, em uma Grande do Norte e o País.

É justo que reverenciemos a sua memória
e apontemos o seu nome como exemplo de
político digno a toda a Nação.

O Sr. Prisco Viana'- Sr. Presidente. peço
a.palavm pela,ordem ..
O SR. PRESIDENTE (Jabes Rabelo) Tem V. Ex' a palavra.
O SR. PRISCO VIANA (PMDB - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
não sei se encontro abrigo regimental para
esta intervenção. mas. por uma deficiência
de informação, somente agora, quando me
encontrava no meu gabinete ouvindo os oradores,.ve~ifiqu.ei que se tratava d,e umahomenagem ao Deputado Antônio Florêndo, de
quem fui colega nesta Casa Jurante muitos
anos. Vim. então; imediatamente ao plenário. porque me senti no dever de fazer aqui
uma declaração a respeito do que S. Ex" representou para o Parlamento brasileiro.
. Tive em S. Ex' um excelente colaborador.
quando exerci lideranças nesta Casa em dois
governos, portanto, em duas·oportunidades.
E 'gostaria, de deixar nos Anais um depoimento a respeito daquilo que mais me impressionou na convivência com esse saudoso colega. Primeiro, o seu espírito público. Depois,
a sua compreensão sobre o valor e o signifi~ado da política e do parlamento, e a protunda noção que tinha de solidariedade, de
disciplina, de acatamento da diretriz partidária. da diretriz da liderança., .
Tive em S. Ex'. como disse antes. um colaborador eficiente. E guardo' do Deputado
~ntônio Florêncio a lembraIíça de·um polítICO extremamente inteligente e muito competente. Aqui. nesta Casa. embora leal à sua
filiação partidária. aos compromissos que tinha com o Governo. S. Ex' não transigia,
entretanto. nos seus deveres para com o seu
estado. Foi um político e um parlamentar
extremamente correto na reprcsentação de
seu estado. na defesa dos interesses e, sobretudo. da economia do Rio Grande do Norte.
Registro. portanto. esta singellr homenagem pessoal a um companheiro que deixou
exemplo de fidelidade, de correção. de extrema dedicação à vida pública e ;;rande compreensão do valor do parlamento na defesa
dos interesses do povo brasileiro.
Muito obrigado. Sr. Presidente, pela tolerância.

IX - ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Jabes Rabelo) Nada mais havendo a tratar, vou encerrar
a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Jabes Rabelo)COMPARECEM MAIS OS SRS.:
Roraima
Teresa Jucá - PDS.
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Amapá
Murilo

Pinheir~

-

Blo~o.

,

Pará
Domingos Juvenil - PMDB; Eliel Rodrigues - PMDB; Hilário·Coimb,ra - PTB;
Mario Martins - PMDB.
Rondônia
Carlos Camurça - PTB; Maurício Calixto
-PTB.
. Acre
Celia Mendes '- PDS; Zila Bezerra
PMDB.
.

~

Tocantins
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Minas Gerais
, Ainazonas
Aracely de Páulà -.:. Bloco;'Armando CosÁtila Lim --: Bloco; Beth Azize - PDT;
ta - PMDB; Avelino Costa '- PL; Elias _Eduardo Braga - PDC; Euler Ribeiro Murad - PSDB; José Aldo - PRS; José , I;'MDB; Pauderney Avelino - PDC; Ricardo
Gyral.do - PMDB; Odelmo Leão - Bloco;
Moraes - PT.
Pa,ulo Delgado - PT.
Rondônia
Espírito Santo
Edison Fidelis -.:. PTB; Nobel Moura Aloizio Santos - PMDB.
PTB; Pascoal Novaes - PTB; Raquel Cândido
- PDT; Reditário Cassol - PTR. ,;.
Rio de Janeiro
Jair Bolsonaro - PDC; Ulprovita Vieira
- PMDB; Vladimir Palmeirà -:.. PT.

Acre

,São Paulo

Francisco Diógenes - PDS; João Tota. PDS; Mauri Sérgio - PMDB.

Ary Kara José-PMDB; Euclydes Mello
- Bloco; Fábió Meirelles -"':"'PD'S; Liberato
Caboclo - PDT; Vadão Gomes ~ Bloco;
Valdemar Costa ---: PL.

Tocantins

Maranhão

Distrito Federal

Costa' Ferreira '- BLoco; Eduardo Matias
- PDC; Francisco Coelho '-- PDC; Haroldo
Sabóia ~ PDT; Jayme Santana - PSDB;
José Burnett ~ Bloco; José Carlós Sábóia
- PSB; Nan Souza -'- Bloco; Sariley Filho
-Bloco. '
"

Derval de Paiva - PMDB; Edmundo Gal'dino - PSDB; Eduardo Siqueira Campos
- PDC; Freire Júnior - Bloco; Osvaldo
Reis-PDC.

Augusto Carvalho - PCB; Benedito Domingos - PTR; Chico Vigilante - PT; Eurides'Brito - PTR; Maria Laura - PT; Osório
Adriano - Bloco; Paulo Octávio - Bloco;
'Sigmariilga Seixas':- PSDB.

Cid Carvalho - PMI)8; Daniel Silva'Bloco; João Rodolfo - PDS; Pedro Novais
;- PDC; Roseana Sarney - Bloco.

Hagahus Araujo - PMDB.

Ceará
Edson Silva - PDT; Ernani Viana PSDB; Gonzaga Mota - PMDB; Jackson
Pereira - PSDB; José Línhares - PSDB;
Luiz Pontes- PSDB; Marco Penaforte PSDB; Moroni Torgan - PDC; Sérgio Machado - PSDB; Vicente Fialho - Bloco.'
Piauí
Paulo Silva ~ PSDB.

Goiás
Délio Braz - PMDB; João Natal PMDB; Paulo Mandarino - PDC; Roberto
Balestra - PDC.
Mato Grosso do Sul
José Elias - PTB.
Paraná
Edi Silíprandi - PDT; Luiz Carlos Hauly
'-PMDB; Munhoz da Rocha -PSDB.

Rio Grande do Norte

Santa Catarina '

Ibere Ferreira - Bloco; Ney Lopes - Bloco.

Dejandir Dalpasquale - PMDB; Dercio
Knop - PDT; Nelson Morro - Bloco; Ruberval Pilotto - PDS; Vasco Furlan - PDS.

Paraíba
José Luiz.Clerot-PMDB; Vital do. Rego
-PDT.
Pernambuco
Álvaro Ribeiro - PSB; José Moura Bloco; Salatiel Carvalho - Bloco.
Alagoas
Antônio Holanda - Bloco; Cleto Falcão
- Bloco' Luiz Dantas - Bloco; Mendonça
Neto - PDT; Olavo Calheiros - Roberto
Torres - PTB; Vitório Malta - Bloco.
Sergipe
Benedito, de Figueiredo - Bloco;' Jerônimo Reis - Bloco; José Teles - PDS; Messias Góis - Bloco.
Bahia
Aroldo Cedraz - Bloco; João Alves Bloco' Jonival Lucas - PDC; José Falcão
- BI~co; Luís Eduardo - Bloco; Sebastião
Ferreira - PMDB; Sérgio Brito - PDC.

Maranhão

Ceará
Antônio dos Santos - Bloco; Ariosto Holanda - PSB; Carlos Benevides - PMDB;
-Carlos Virgt1io - PDS; Etevaldo Nogueira
--'- Bloco; Luiz Girão --' PDT; Maria- Luiza
'Fontenele - PSB; Mauro Sámpaio ~ PSDB;
<Orlando Bezerra - Bloco: Pinheiro Landim
'-PMDB: Ubiratan Aguiar - PMDB.
. Piauí
. 'Caldas Rodrigues -Bloco; Ciro Nogue!ra
~Bloco; Felipe Mendes'- PDS; Jesus TaFa
...,...- Bloco; José Luiz Maia - PDS; Murilo
,Rezende - PMDB; Paes Landim - Bloco.

Rio Grande do Sul

Rio Grande do Norte

Eden Pedroso - PDT; Nelson Proença PMDB; Odacir Klein - PMDB; Raul Pont
- PT; Victor Faccioni - PDS.

Aluizio Alves - PMDB; Fernando Freire
-;- Bloco; Henrique Eduardo Alves PI\1'DB; João Faustino - PSDB.

DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES:

Roraima
Alceste Almeida - PTB; Avenir RosaPDC.
Amapá
Eraldo Trindade - Bloco; Gilvam Borges
- Bloco; Lourival Freitas - PT; Sérgio Barcellos - Bloco.
Pará
Alacid Nunes - Bloco; Carlos Kayath PTB; Gerson Peres - PDS; José Diogo PDS; Mário Chermont - PTB; Nicias Ribeiro - PMDB; Paulo Rocha - PT; Socorro
Gomes - PC do B; Valdir Ganzer - PT.

Paraíba,
Adauto Pereira - Bloco; Edivaldo Motta
--: PMDB; Evaldo Gonçalves - Bloco; Francisco Evangelista - fDT; Ivan Burity - Bloco; Ivandro Cunha Lima- PMDB; José Maranhão - PMDB; Lúcia Braga - PDT; Rivaldo Medeiros - Bloco.
PernambucQ
Fernando Bezerra Coelho - PMDB; Gilson Machado - Bloco: Gustavo Krause Bloco; Inocencio Oliveira - Bloco; José
Mendonça Bezerra - Bloco; José Múcio
Monteiro - Bloco; Luiz Piauhy1ino - PSB;
Maurílio Ferreira Lima - PMDB; Maviael
Cavalcanti - Bloco; Miguel Arraes - PSB;
Osvaldo Coelho - Bloco; Pedro Correa -
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Bloco: Renildo Calheiros - PC do B: RicarNilton Baiano - PMDB: Rita Camata do Fiúza - Bloco; Roberto Franca - PSB;
PMDB' Roberto Valadão - PMDB; Rose
Roberto Freire - PCB; Roberto Magalhães' . de Freitas - PSDB.
- Bloco; Sérgio Guerra - PSB: Tony Gel
- Bloco; Wilson Campos -:- PMDB.
Rio de Janeiro
Alagoas'

Aldir Cabral - PTB; Álvaro Valle - PL;
Augusto Farias - Bloco: José Thomaz Nó-' .Arolde de Oliveira - Bloco; Artur da Távola
no- PMDB.
- PSDB; Benedita da Silva - PT; Carlos
Alberto Campista - PDT; Carlos Lupi PDT; Carlos Santana - PT; César Maia Sergipe
PDT; Cidinh~ Campos - PDT; Edésio Frias
Cleonâncio Fonsec·a ~ Bloco; Djenal
- PDT; Eduardo Mascarenhas - PDT; FáGonçalves - PDS; Everaldo de Oliveira bio Raunheítti - PTB; Flávio Palmier da
Bloco; Pedro Valadares - Bloco.
Veiga - Bloco; Francisco Dornelles - Bloco; Francisco Silva - PDC; Francisco DorneBahia
lles - Bloco; Jamil Haddad - PSB; Jandira
Feghali - PC do B; João Mendes - PTB;
Alcides Modesto - PT; Ângelo Magalhães
José Carlos Coutinho - PDT; José Egydio
- Bloco; Benito Gama - Bloco; Beraldo
-Bloco; José Vicente Brizola -PDT; Junot
Boaventura - PDT; CI6vis Assis - PDT;
Eraldo Tinoco - Bloco; Félix Mendonçá -.:. - Abi-Ramia - PDT; Laerte Bastos - PDT;
PTB; Geddel Vieira Lima - PMDB; Ha~' Mácia Cibílís Viana - PDT; Marino Clinger
roldo Lima - PC do B; Jairo Azi - PDC; . - PDT; Miro Teixeira - PDT; Nelson Bornier - PL: Paulo de Almeida - PTB; Paulo
Jairo Carneiro - Bloco; Jaques Vagner Portugal - PDT; Paulo Ramos - PDT; RePT; João Almeida - PMDB; João Carlos
gina Gordilho - PDT; Roberto Campos Bacelar - PMDB;'Jorge Khoury - Bloco;
PDS; Roberto Jefferson - PTB; Rubem MeJosé Carlos Aleluia - Bloco; José Lourenço
dina - Bloco; Sandra Cavalcanti - Bloco;
- PDS; Jutahy Júnior - PSDB; Leur LoSérgio Arouca - PCB; Sérgio Cury' ~ PDT;
manto - Bloco; Luiz Moreira - PTB; Luiz
Sidney de Miguel - PDT; Simão Sessim Viana Neto - PMDB; Manoel Castro Bloco; Vivaldo Barbosa-PDT; Wanda Reis
Bloco; Marcos Medrado - Bloco; Nestor
-PMDB.
.
Duarte - PMDB;Pedro lrujo - Bloco; Ribeiro Tavares - PC Sérgio Gaudenzi PDT; Uldurico Pinto - PSB; Waldir Pires
-PDT.
São Paulo
Minas Gerais
Aécio Neves - PSDB; Agostinho Valente
- PT; Aloisio Vasconcelos - PMDB; Annibal Teixeira - PTB; Camilo Machado Bloco; Célio de Castro - PSB; Edmar Moreira - Bloco; Felipe Neri - PMDB; Fernando Diniz - PMDB; Genésio Bernardino
- PMDB; Getúlio Neiva - Bloco; Ibrahim
Abi-Ackel - PDS; Irani Barbosa - PL; Israel Pinheiro - PRS; João Paulo - PT; João
Rosa - PMDB; José Belato - PMDB; José
Santana de Vasconcellos - Bloco; José Ulisses de Oliveira - PRS; Lael Varella - Bloco; Leopoldo Bessone - PMDB; Luiz Tadeu
Leite - PMDB; Marcos Lima - PMDB;
Mlírio de Oliveira - Bloco; Maurício Campos - PL; Neif Jabur - PMDB; Nilmário
Miranda - PT; Osmânio Pereira - PSDB;
Paulino Cícero de Vasconcelos - PSDB;
Paulo Heslander - PTB; Pedro Tassis PMDB; Raul Belém - Bloco; Romel Anísio
- Bloco; Ronaldo Perim - PMDB; Samir
Tannús - PDC; Sandra Starling - PT; Saulo
Coelho - PSDB; Sérgio Naya - PMDB;
Tilden Santiago - PT; Vittario Medioli PSDB; Wilson Cunha - PTB.

Espírito Santo
João Baptista Motta - PSDB; Jones Santos Neves - PL; Jório de Barros - PMDB;

Alberto Goldman - PMDB; Alberto
Haddad - PTB; Aldo Rebelo - PC do B;
Aloizio Mercadante - PT; André Benassi
- PSDB; Antônio Carlos Mendes Thaine
- PSDB; Arnaldo Faria de Sá - Bloco;
Beto Mansur - PDT; Cardoso Alves PTB; Cunha Bueno - PDS; Delfim Netto
- PDS; Diogo Nomura - PL; Edevaldo AI-.
ves da Silva- PDS; Eduardo Jorge - PT;
Ernesto Gradella - PT; Fábio Feldmann PSDB; Fausto Rocha - Bloco; Florestan
Fernandes - PT; Gastone Righi - PTB;
Geraldo Alckmin Filho - PSDB; Heitor
Franco - PDS; Hélio Bicudo - PT; Hélio
Rosas - PMDB; Irma Passoni - PT; João
MelIão Neto - PL; Jorge Tadeu Mudalen
- PMDB; José Cicote - PT; José Dirceu
- PT; José Genoíno - PT; José Maria Eymael - PDC; José Serra - PSDB; Jurandyr
Paixão - PMDB; Koyu Iha - PSDB; Luiz
Carlos Santos - PMDB; Luiz Gushiken PT; Magalhães Teixeira - PSDB; Maluly
Netto - Bloco; Manoel Moreira - PMDB;
Marcelíno Romano Machado - PDS; Marcelo Barbieri - PMDB; Mendes Botelho PTB; Nelson Marquezellí - PTB; Osvaldo
Stecca-PSDB; Pedro Pavão-PDS; Ricardo Izar - PL; Roberto Rollemberg PDMB; Robson Tuma - PL; Solon Borges
dos Reis - PTB; Tadashi Kuriki - PTB;
Tidei de Lima - PMDB; Tuga Angerami
- PSDB; Ulysses Guimarães - PMDB;
Walter Nory - PMDB.

Abril de 1991
Mato Grosso

Augustinho Freitas - PTB; João Teixeira
- Bloco;'Jonas Pinheiro - Bloco; Oscar
Travassos - PDS;.Rodrigues Palma - PTB;
Wellington Fagundes - PL; Wilmar Peres
-Bloco.
Goiás
Antonio de Jesus - PDMB; Antonio Faleiros - PMDB; Lazaro Barbosa - PMDB;
Lúcia Vânia - PMDB; Luiz Soyer PMDB; Maria Valadão - PDS; Mauro Borges - PDC; Mauro Miranda - PMDB; Pedro Abrão - PMDB; Ronaldo Caiado -;
Virmondes~ CruvineI - PMDB; Zé Gomes
da Rocha - Bloco.
Mato Grosso do Sul
Eiísio Curvo - Bloco; Flávio Derzi - Bloco; George Takimoto - Bloco; Marilu Guimarães - PTB; Valter Pereira - PMDB;
Waldir Guerra - Bloco.
Paraná
Antônio Barbara - Bloco; Antonio Ueno
- Bloco; Basilio ViIlani - Bloco; Carlos
Roberto Massa - Bloco; Carlos Scarpelíni
-PMDB; Deleino Tavares - PMDB; Edesio Passos - PT; Flávio Arns - PSDB; Ivanio Guerra - Bloco; Joni Varisco - PMDB;
Jose Felinto - PMDB; Luciano Pizzatto Bloco; Matheus Iensen - PTB; Max Rosenmann :....- Bloco; Onaireves Moura - PTB;
Otto Cunha - Bloco; Paulo Bernardo PT; Pinga Fogo' de Oliveira - Bloco; Reinhold Stephanes - Bloco; Renato Johnsson
- Bloco; Romero Filho - PMDB; Rubens
Bueno - PSDB; Said Ferreira - PMDB;
Werner Wanderer - Bloco; Wilson Moreira
-PSDB.
Santa Catarina
Ângela Amin - PDS; César Souza - Bloco; Jarvis Gaidzinski - PL Luci Choinacki
- PT; Luiz Henrique - PMDB; Neuto de
Conto - PMDB; Orlando Pacheco - Bloco;
Paulo Duarte - Bloco; Renato Vianna PMDB.
Rio Grande do Sul
Adão Pretto - PT; Adroaldo Streck PSDB; Adylson Motta - PDS; Amaury Müller - PDT; Antônio Britto - PMDB; Amo
Magarinos - Bloco; Carlos· Azambuja PDS; Carlos Cardinal - PD1'; Carrion Júnior - PDT; Celso Bernardi - PDS; Fernando Carrion - PDS; Germano Rigotto PMDB; Ibsen Pinheiro - PMDB; Ivo Mainardi - PMDB; Jorge Uequed - PSDB;
José Fortunati - PT; Luís Roberto Ponte
- PMDB; Mendes Ribeiro - PMDB; Nelson Jobim - PMDB; Osvaldo Bender PDS; Paulo Paim - PT; Telmo Kirst - PDS;
VaIdomiro Lima - PDT.

o SR. PRESIDENTE (Jabes Rabelo) Encerro a sessão, designando para amanhã,
terça-feira. dia 30, às 13h30min, a seguinte
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art. 84 do. Il'Jl 0.0 L'lll, de 2[; de outubro de 1952 n •
Presidente.

PROPOSIÇOES EM FASE DE EMENDAS OU RECtTRSCS

-

Depulrtdo João

~atJJ,

Prazo: de 24-4 a 7-5-91

1 - .t::mcudn!'>

PRorOSIçO[;3 PAR.A APREsENTAÇAO DE El'.lEl'lnA>'3 EM PLENARIO
ItJJ:L6,ÇAO lJ(JS Dl!:l"UT/,OOS INSCRXI'OS NO GItANDE

-Mm!L1ll:)1-.

PROJETO DE IlESOLUÇAO N.o· 15, DE 1991
(Do Sr. l,uiz Carlos Hauly)

Alteru !.'. redação do
dos Deput3coS.

CRj1Ut-

do nrt. 82 do Regimento Interno dn Cámara

Pra70 dr 5 sessôe!; para apresentação de emendas Regimento Interno: de 2{-4- a 7-5-91.

IlIlta

Nome

art. 216, § 1. do
0

3.·-lelra

14:30

Chico VIg1Iantc

15:00

Edron Silvo.

15:30

Marlno CHegor

2·
PROJETO DE LEI !f.o 2, DE 1991

(Do Poder Executivo)
PLAmw.õe sqbre o II Plano Nacional de In!ormátlca e "utomação -

Prazo de tramlt.ação na Câmara dos Df'pntados (art. 64, § 1.°, da. Constituição Federal): até 25-5-91.
. Pra7.o de 5 sessões para Al)resent:1çüo de if'mend.ls n.o ]'17/89: de 24-4 a 7-5-91.

Ato da 1'tIesa

-

Data
2

Dia da Semaoa·

5."-lel",

PROJETO DE LEI·N.O 588, DE 1991

<Do Poder

Executlvol

DIsciplina a transação nas. causas de interesse da União, suas aut...'\t'quln.s" fundações e emprc.:ms púb1ic-a:.; federais; dispõe sobre a tntet\temção
da União Federal nas cnusas em Que !igurarem como autores ou réus entes.
da arlminlstração; regula os pagamentos devidos pE'la Fazenda Püb1ica.. em
virtude de selltença judiciária; revoga a Lei n.o 6.825, de 22 de setembro
de 1980, e dá outras providências.

6.a -felra

f

·

Nome

14:30

Salatlel CatviJho

15:00

AntOnio de

15:30

.Tosé Genoíno

11:&0

Alceste Almeida

12:00

.

1>t-a7o de' 5 sessõ<'s para apresentação de emendas -

D.o i7'Uii9: de 18-4- a '1-&-91.

Hora

JE'ôUS

11:30

PraTO' de tramltaçã.o na O.unara. dos Deputados (ari.. 64. § 1.°, da CODS"

titulção Federal): até 31-5"91.

MAIO 1991-

Luiz Carlos Sanu:>s

12:30

B<:nedlta de SilVB

13:00

José Dlrceu

13:30

Ato da. l.tesa

,

. PROJETO DE LEI N,o C3V, DE 1991
.6

(Do Poder Executivo j

Define CrltnE'S sobre
dênclas.

('l

2.·-felra

pr.rtc e o uso ilegais de anne.s e Gil outras provi...

Prazo üe trrHnita~i'i.o na Câmara dos Deputados (art. 64, § 1.°, da Consa..
tulçiio Fotlernll: até 7-6-91.
I'Jazo

de

5 ·st'Ssõt."

n.a 177189: 'de 30..01 fi

pa.ra I\presentnção -de tmendas 9'-5-91.

Fagund~.s

15:~0

João

16:00

José Dutra.

16:30

Adelalde Nerl

17:00

J6rio de Ba.."'TOS

17:30

Aroldo Cedrn:z:

18:00

Gilvam Borges

Ato da 1I1esa

7

3,"-feira

14'JO
15:00
15:30

Efraim Morais
Fernanão Freire •
Rubens Bueno •

8

4.·-felra

14:30
15:00

Carlos Ka:rath •
Nelson Proença •

15:30

OSwaldo Stecêa •

9

S.Go-feira

14:30
15:00
lb:30

Gerson Peres •
José Carlos Sabóia •
Renildo Calheiros •

10

6.'I.-fei:ra

11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30

Messias Góis
Domingos Juvenil
Carrion JUIúor
.M:ngalliãcs Teb:eira
Luiz Plauhyllno
Uldutico Pinto

13

2.·-feJra

15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00

Roberto Franca
Angela AmIn
Pedro Tonelli
Nllmárlo Miranda
Wilson Morelra
Toga Angeraml

fi -IlECL •...,OS
PROPOSIÇOES APRJilCIADAS PELAS COMJ13S0ES

<Art. 132, f 2.°, do Regimento Jr.terno -

Prazo de.5 oessões)

PRo,mTO DE DECRETO LEGISLATIVO N.o 1>69/00

Aprova o ato queoutorg.. pormlssão a Empreendimento.. de Radiodifusão Embalo Lt..dn. para explorar serviço de radiodifusão sonora, na Cidade
de IIaoeara, E.bdo do Rio de Janelro.

DECLARAÇAO DE P'1EJUDICIALIiJADE DAS CO~nS3úF..s

(Prazo' ra~a

l'eCllJ'SOS -

Alt.. 164. § 2.°: 5 sessões)

Senhor Presidente:
OF N.o P-24/91-CCJR _ Mendcndo parecer do Fcbtor, Deputado Francisco Evang-elisto.,' comunico a Vossa Excelência GU€,: e:;te Orgão Técnico
':ecldlu declarar prejudicado o Projeto de Ui n,o 2.306/80 do senado Federal (PI.S n." ~2/88), que "altera a redação e acrescenta parágrafo ao

~IErm!:
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Dia dA Se.nsna

Nome

---------------------Dcjnndir Dalpasqualc •
H

3."-!eir~

15

4."-íeIra

16

5."-felra

14:30
15:00
15:30

Raul, Pont
Jurarldrr Paix~o

14:30
15:00
1::;:30

Jack'Son ppreira
Heitor :E'l'ancQ
Vladimir Palmeira

14:30

Alberto Goldman •
Roberto Magalhães •
Tad;).shl Kurikj --

15:00
15~30

17

11:00
11:30
12:09
13:30
13:09
13:30

2Q

15:30

CeSUf Banddra
Eruhnl Viana
Dior,o NOlDUl'a
Paulo Duarte

16:30
17:00
17:30
18:00
21

3:.t'-Icira

22

LuIz Pontes
Sarr,e.y Filho

14:20
'15:00
15:30

Jesus 'rajra

Aloizio Mcrcadant.e

Gcra2do Alckmin Filho
Pinheiro Landim .

-_._._-----------23

5."-feIra

14:30
15:00
15:30

6."-íelra

11:00
Jl:30
12:00
12:30
13:00
13:,9

José Fortunati
Vit'Jl do l{e~o
Sólon Bc"rge$ dos Reis
lJeirutun Aguiar
RabertD V~lladão
Deleino Tavares

15:30
16:09
16:,0
17:CO
17:30
10:00

Jose l~-r..irja Eymael
Dércio I'illop
Luiz Tad,)tl ItI3ite
I'l?dro Novai~
Tilden Santiago
Euler Ribeiro

1'1:39
1:-:00
15:30

Va1t€:l" Pereira
Josl;1 R~ina-ltio
:Mnulki Jt.-mriano

14:30
13:00
15:30

V!adimiro Li1nn.
PNh o Corr·;;3.

11.00

GI':dcl Vieira Lima

11 :::10
12:00

r-i('5~l"'r

12:30
]3:00

JO;;F:

13:3(,

Boneditú de Figueiredo

27

2!1o-fcira

28

3P-feira

31

-----.------ _.

O.a-feira

Obs.: ((') -

1'.-1:LUJ-I

Ser;;;o

DUilTtf.'
H(1f!::;,ic.1o C'\i<.!Jo

Curlog .Alc-luin.
Anffmio Fal~ir-os

ln.scr5ç:'óP3 tran'3feridus p:tra o mçs de l1?aio,
art. 82, VI, do Ii..egimento Inlerno.

n:1

[onua do

ORDEM DD DIA DAS C01HSSÕES
I - COlllISS.\O m: eON8'rITUlÇAO E JUS'J.'IÇ:\ E DE I:.I:1lAÇAO
,) 1)1 - PROJET~~ ~E LEI N.o _ 'l.B'H/foG, -- do ~c:;adj) F,;;1H21 IPLS
~~ i;~~;ihO~.:"Je D.\
red~çao
dlsj:lX'ilti','o da Consolijação das Leis

nova

a

]{·gislativa. rem

5 - PROJ1ITO DE LEI N.O 3.000/89 - do Sr. Uldmlco PInto - que
"Dlspf;.c sob!!- a põ(liblção dt: imnl[.!Ural' obras públlcas nas cOlldlJ:(~'s que
menciona. ~ d~tE'rmi:~~ uutra,o::; providénclas".
Relator: D<pulado Jurandyr Paixão
Parecer: Dcla cor.stltuelonalldndc, jurldleIdade c técnica leglslallvll., com
emenda.

Eduardo r..f'Jreira
N cut o de Conto

14:30
15:00
15:30

téc:-~ica

2 - PROJETO DE LF.l N." 1.16~/88 - do Sr. Paulo PaIm - que "Dispõe
!iobre ~. instituição da Semana do Trabalhacvr".
Relato!': D:::putatlo Atila Lins
Parecer: fí':~n C'(ln.;titut:ionalidad('~ jurldicidad.; c té::1ica kg~sl8.ti... ~
3 - PROJETO DE LEI 1'.0 l.fi38/89 - do Senado Foderal IPl.S n.o 235,
de 1984J - qu(' "A~'tcra a Lei nP 6.341, de 5 de JUUlO d( }[''';6. qllC' d:s;>àe
sobrC' a OrganJ;aç;t() {' (l runcionamento de ).tovin-:entos Trabalhista e F.-..:.turlantl1 nos Partid>15 rdit:-::oz. (' dtt outras provjd~ncias".
Relator: lleputc.do Jurandyr Paixão

Parecer: pela inronstilucionalidade.
4 _ PROJETO DB LF.I N.o 2.572i80 - do Senado Fede-rrtl (PLe 11.°
17/89) - que "proíbt\ ~ existência de celas para eastig-o dt." presos e dá. ou,;rfiS
l'rovidêncins" .
Relator: Dtputado Jur~ndy Paixão
Parecer: pr-h C(,\lFtitucionalidade. juridic1dade, técnica legisln.Uva e.. no
mérIto, pela aprovaç."tO, com emenda.

Carlos Lupi
Jm;é Thomaz l;ono
Anruhal Tdxciru
Nan Souza
Maria Valadfio
I;cif J:J.bur

1G:00

Rel{ltor: Deputado Toni Gel
Parecer: p("~n C'ünstituclonalidade, jurIélicidaàc c
emenda..
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6 - PROJETO DE LEI N." 3.020/89 - do Sr. Uldurleo Plnto - que
uConcede rcmiç[w tobl ao,~ dl'bitos do Imposto Terrlwrl2,1 Rural que- cspecHIca e dá outrM providências".
Relator: Deputado Jutandyr Paixão
Parecer: pelrl. constitucionalidade. juridicidade e técnIca legislativa, com
emendas.
7 - PROJETO DF. LEI N,0 3.00218[' - do Senado Federnl ·IPLS n.o
7/89) _ quc "Aliem a Lel n.O 6.015. de 31 de dezembro de 1973, que dispõc
"obre os registro.o; pít1JHco.c; e dá outras providênc;as".
Relator: Doput.do Jurandyr PaIxã"
Parf'cer: peln conr,.tltlJC'ion~lidade, juridicidade, técnlca. legislativa e, no
mérito, pcl~_ apro":lção, com substitutivo.
S - PROJETO DE LEI N." 3.801/89 - do Senado Feder.l (PIS n."
81/88) - que' (lisp5c H\~rE' [l. aplIcação de recurso.o:; do Funào Gc Inv€6t1mentas da Amazóni3 -- FINAM. e dá outras pro\·idências".
Relator: Deputado Jurandyr P.:l1xão
PARECER: p~la constitucionalidade, jurtdicidade e técnI~a leglqlat.ivêl"
com emendo..
9 - PROJET0 DE LEI N.o 3.923/89 - do Senado Fe<leral (PL:> n." g6,
de 1989) - que "Dá nora. lCdaçiic aos disposith'OS' da. Le1 n.o 6.515, d~ 2'2 de
dezembro de 1977".
Relator: Deputado ~~l'ndl:.5 Ribeiro
Parecer: pela constitucionalidade. juridic1t1nde e técnica legislativa.
10 - PROJETO DE l.El ~ ,. 4.347.'B~1 - do S,nado Federal IP!.". n." 362,
de 1989) - que "Di,;põf> sobre o uso obrJgaf,óIlo da marca rJusiva ao CcJnt.enárIo da República 11:J coruEpondenciu oficial dos órgau e cnUrlndcs dos
Poderes Legislativo, b:ccuti...o e Judiciario. Uniáo estadu5 e municípIos".
Relator: Deputado Jo~é Luíz Muia
Parecu; pela constitucfonalídade, juridicidade e técnica legIslativa.
11 - PROJETO DE LEI 1\.0 4.562189 - do Poder Executivo (Mensagem
n.o {IIO/aO} - que '·Tl<1w:f(>r:nn. as E'::cúlas Agrowcnica.c; Federais em autarquias e dá outras proviàÉ'nrins·'.
Relator: n~put:\do :Nelson Jobim
Parecer: p~ln COllE:tltucÍ':lnalidadr. juridicldade (" técnIca legl.slativa. cOm
emenda, deste c pela inconstitucionalidade rio de nP 5.0&4/9U, L!.pc:nsado.
12 - PRo.TETO DE LEI N.o 4.831190 - da Sra. Bcnedita da S!lm - que
coDispóe wbre o funcionnntcnto dos BanCi)s de Olhos e dá outras pro\11déncias".
Relator: Dcputndo Maluly Netto
Pareeer: pela conslílucic·nalldade, juridleldadc e técnica legk;latIva, com
emendas.
13 - PROJE"J'O DF.l.~;I (,'OMPLE~mNT.~R N o 245i~O _ do Sr. G"ll1:lo
Alckmin F'jJho -- !:tte "Dà I'\l)va redação (h1 H(·rr.. 7~ da tJ.~t.a de B€I'iiç,:'s
anexa t, Lei C'umplcnlcnttr nP 56. de 15 de dc.:-e-n,t>ro de 1987".
Relator: Deputado Jurandyr PaIxão
p~!·c(t.'r: p('~J. cOllsUtUc:lOlialidjlde\ jurldtcl~ade e técnIca Jegli;lnU ... 3.,
c(.m em..:'nd.:t.
14 -- FME~lDA OFERECIDA EM PLENARIO AO PRo.J'm'O DE LE:J
~.o 6.553-A/85 _ {!lJC "AutiJrlza (o M:ni~térío da Educação a d ..id,U!"lar a
obrlgatoril..daC(' dê H'pradu~'â{'l, pcln~ i':dltoras de todo o .Priq. f.En r~gin·~e ~'7"
proporcl'Jna1iüadi;. tie' obras em ca=act~rcs Bra1~f:.. (, a perntitir a ~;n~.xiuçi!. :-,
tem fmaliàade lucratlva, de obras já divulgaDas, para uso exclusivo :--e
regos" .
Rrlator: De.p~l ado Jutahy JúnIor
Parecer: veln constltuclonalldade, jurldIcld,de e téentca legl.callva, C(.",
subemcndo..

(Encerra·se a sessão às 18 horas e 14
minutos.)
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DISCURSO DO SR. EDI SIL!PRANDI, PROFERIDO NO PEQUENO EXPEDIENTE DA. SESSÃO DO
DIA 5-3-91, PUBLICADO NO DCN,
SEÇÃO I, DE 6-3-91, PÃGS. 1104 E
1105, QUE SE REPUBLICA POR HAVER SAÍDO COM 'OMISSÕES:

o SR. EDI SILIPRANDI (PDT - PRo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, em 1853, o Estado de
São Paulo concedia praticamente
230.000km2' de seu território 'para que se formasse o Estado do Paraná, tima faixa que
ia desde o Município de Paranaguá até a divisa do Rio Grande do Sul, limite da Capitania
de São Vicente, em parte cedidos, em 1917,
ao Estado de Santa Catarina.
São Paulo reconheceu a necessidade de
descentralizar a administração, permitindo a
criação de um novo estado. Com a redivisão,
ambos prosperaram de forma mais eficiente
e orde'lada. Essa experiência confirmou as
vantagens da interiorização do Brasil. Não
obstante esse fato, Getúlio Vargas 'criou vários territórios federais, que, na sua totalidade, já se transformaram em estados, como
é o caso de Rondônia, Roraima, Amapá e
até Ponta Porã, que configura, de certa forma, o atual Estado de Mato Grosso do Sul.
Todos somados apresentam população menor que a do futuro Estado do Iguaçu e não
atingem o seu PIB. Para se transformar em
estado, restou apenas a área que formava
o extinto Território Federal do Iguaçu. É preciso dizer que essa extinção se consumou por
ocasião da Constituinte de 1946, quando os
territórios não tinham representação no Congresso Nacional, e principalmente pela ação
sub-reptícia dos Estados do Paraná e de Santa
Catarina, através de sua representação exclusiva no Congresso Nacional. Vislumbravam,
naquela área, extraordinárias riquezas de toda ordem, destacando-se a ambição imobiliária de grupos ligados ao poder político dos
dois estados. E, vejam bem, a cOmunidade
do então Território Federal do Iguaçu foi surpreendida com tal extinção, sobre a qual nem
foi consultada.
Com a extinção do Iguaçu, o Paraná e Santa e Catarina o dividiram irmamente, como
numa ação entre amigos, e seus governos passaram a titular ditas terras entre seus acumpliciados políticos, que, de posse do domínio,
despejavam Os habitantes nativos e desbravadores de forma violenta, desumana e ilegal.
Nessa região se encontrava a reserva florestal de maior valor comercial no mundo, a
de pinheiros araucária e madeira de lei, que,
se não tivesse sido depredada como foi, teria
o poder, hoje, de pagar a nossa dívida externa.
É bom notar que o Território ~ederal do
Iguaçu fazia fronteira com a Argentina e o
Paraguai. As terras que ali se encontravam
a 150km de distância, na fronteira com os
dois países, não era, como ainda não são,
dos estados; são do domín~o exclusivo da
União. Apesar disso, tanto Santa Catarina
como o Paraná, non domino, venderam o que

não lhes pertencia. E o que é mais grave,
chegaram a vender o mesmo imóvel mais de
uma vez, criando iJm permanente e sangrento
litígio naquelasre.giões. Não foi sem razão
que, em 1957, vinte mil colonos armados destituíram o poder oficial na região de Pato
Branco, Francisco Beltrão e Capanema,
mantendo juízes, delegados de polícia e outras autoridades, durante certo tempo, em
cárcere privado.
Iguaçu é hoje uma região que tem
3.250.000 habitantes distribuídos sobre uma
área de 68.000kin2'. Quinze estados da Federação não possuem essa população, sete estados são menores em território, e ali se concentra renda per capitaigual à 'maior renda
nacional. Detém a maior concentração de frigoríficos da América do Sul, uma das mais
racionalizadas distribuições de terras agrícolas, prevalecendo a área de 30 hectares por
proprietário, e cultura agrária com índices
da mais elevada produtividade nacional.
Iguaçu, se estado fosse, produziria, desde logo, renda suficiente para sua a"utomanutenção, dispensando subsídios ou verbas complementares da União. O povo iguaçuano aspira
à sua independência política, e a prova concreta disso é a voz que neste momento lhes
fala: fui eleito para transmitir a esta Casa
o anelo de autonomia do Território do Iguaçu
e para solicitar a V. Ex" que seja dado efetivo
cumprimento ao parágrafo único do art. 1·
da Constituição, que proclama o povo como
sendo a origem de todo o poder.
E, Excelências, esse poder cumpre seja respeitado. Vamos dar, pois; ao povo do Iguaçu'
o direito de se pronunciar livremente, através
de uma consulta plebiscitária, por ser a forma
mais compatível com a missão e a destinação
deste Parlamento, que não foi nomeado pela
vontade do príncipe, mas pela vontade soberana do povo brasileiro.
O povo do Iguaçu não quer um estado por
decreto ou por medida provisória; quer apenas exercer um direito previsto na Constituição.
Obrigado. (Pahilas.)
DISCURSO DO SR. ANDRÉ BENASSI,
PROFERIDO NO GRANDE EXPEDIENTE DA SESSÃO DO DIA 20-3-91, PUBLICADO NO DCN, SEÇÃO I, DE 21-3-91,
PÃGS. 2314, 2315 e 2316, QUE SE REPUBLICA POR HAVER SAÍDO COM OMISSÕES:
A SRA. PRESIDENTE (Irma Passoni) Passa-se ao Grande Expediente. Com a palavra o Sr. Deputado André Benassi, que disporá de 30 minutos na tribuna.
O SR. ANDRÉ BENASSI (PSDB - SP.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, a Nação brasileira está vivendo, certamente, o mais difícil
momento de sua história. Em nenhum outro
instante da vida nacional a sociedade se defrontou com tão profundos sacrifícios e viu
frustrarem-se tantas e sucessivas expectativas, esperanças, verdadeiras oportunidades
de auto-realização e desenvolvimento sendo
desperdiçadas e abandonadas.
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O acelerado agravamento da crise produz
conseqüências econômICas, sociais e psicológicas sem precedentes em grau de abrangência e extensão.
Do ponto de vista econômico, Sr. Presidente, a persistência do processo de má distribuição de renda ao longo das últimas décadas, seja nos períodos de elevada inflação,
seja durante a aplicàção dos chamados pacotes de estabilização, constitui fenômeno que
condiciona fortemente o crescimento e a ino~
dernização de nosso sistema produtivo, em
face do constante eD.fraquecimento do mercado e da perda de ccimpetitividade dos produtos brasileiros no comércio internacional.
As repercussões de natureza social denotam um quadro ainda mais dramático e preocupante. Aumenta a cada ano, em progressão
geométrica, a população que sobrevive em
condições de miséria absoluta, sem dispor de
qualquer possibilidade para satisfazer às exigências fundamentais para o exercício do direito a um padrão mínimo de dignidade e
bem-estar.
A comprovada incompetência do Estado
em .administrar serviços públicos essenciais,
que lhe competem por definição constitucional, completa esse conjunto de fatores responsáveis pela acentuada queda na qualidade
de vida do povo brasileiro. Daí o sentimento
de ceticismo, descrença, angústia e desespero
que o tem dominado, em substituição ao conhecido clima de otimismo para enfrentar,
em outras épocas, desafios e adversidades.
São, na verdade, três os grandes aspectos
a definirem a complexidade da presente crise
nacional: 1.) o caráter conjuntural, em que
predominam as conseqüências de políticas
econômicas ortodoxas, responsáveis pela
ociosidade de nossa capacidade de produção,
por conseguinte inviabilizando novos investimentos em quaisquer setores econômicos e
soCiais; 29) os históricos problemas estruturais, que de longa data atingem a sociedade,
e cujo permanente adiamento de ados:ão de
providências compatíveis acaba porrepresentar um componente a mais em direção ao
caos; 3.)a crise organizacional, resultante de
deformações processadas durante, especialmente, o período do regime militar, que eliminou quase inteiramente o princípio de cidadania de grande parcela dos brasileiros, submetidos a decisões oficiais geralmente não
consentâneas com os interesses da coletividade.
Lamentavelmente, estamos perdendo o
sentido de Nação, cujos ideais e aspiraçõe~
sempre se sobrepuseram e sobreviveram
diante das vicissitudes eventuais e de governos mal preparados.
Agora, a exaustão parece ser a marca principal de um País verdadeiramente combinado. O sofrimento e a tragédia incorporaramse, com estranha normalidade, ao cotidiano
de nossas grandes cidades e até mesmo nas
áreas mais interioranas, nos núcleos de médio
e pequeno porte, enfim, onde há alguns anos
ainda prevaleciam sinais de tranqüilidade e
solidariedade coletiva em tomo do ideal de
progresso e desenvolvimento.
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Hoje, Sr. Presidente, persiste a ação solidária quase que exclusivamente para amenizar o sofrimento do próximo, do parente,
do vizinho, do amigo, cada qual preocupado
com a falta de emprego, de salário, de serviços médicos e escolas para seus filhos e a
comunidade.
A violência institucional, que fez retirar
da maciça maioria dos brasileiros o direito
à educação, à saúde, à casa própria, ao exercício do trabalho e ao lazer, está destruindo
entre nós o que há de mais forte e significativo
na existência de povo, qual seja, o espírito
de participação, envolvimento, solidariedade
e coOperação em torno'deobjetivos amplos,
de interesse maior para a Nação.
O Brasil está perdendo o rumo da história,
porque abandonou os grandes objetivos nacionais. Nosso povo é levado a realizar esforços pungentes em direção ao nada, sem vislumbrar o amanhã, como se não existissem
persp~ctivas pará nossos filhos e as futuras
gerações. Por isso a absurda violência nas
cidades, nos campos, mesmo nas circunstâncias menos traumáticas,' manifestada em inci.dentes outrora resolvidos pacificamente, n~
turalmente. A mesma insensatez que realimenta o processá dá crise e torna cada vez
mais agudo o empobrecimento da Nação acaba caracterizando também relações sociais
entre 'grupos e pessoas reconhecidamente
sensatas e equilibradas.
Sr. Presidente, Sr5. Deputados, procedo
a esta análise da grave realidade brasileira
invocando somente conotações político-institucionais e sociológicas porque tenho plena
convicção de que nossas dificuldad~s não se
assentam em variáveis de ordem técnica, mas
notadamente na questão política, na forma
de se conduzir os destinos do País. Ou se
modificam as atuais condições de administração das alterna~ivas para as questões nacionais, que - repito estão completamente
dissociadas dos reais interesses coletivos, ou
o Brasil estará condenado, efetivamente, a
se transformar em palco de uma tragédia social com resultados imprevisíveis, mas obviamente catastróficos.
A saída da crise e a renovação de perspectivas favoráveis a um futuro melhor impõem,
antes de tudo, a formação de um grande projeto nacional, Sr. Presidente, capaz de evidenciar com clareza o que desejamos enquanto povo organizado; o que podemos realÍzar
a curto, médio e longo prazos; e que fontes
de recursos serão utilizadas para se viabilizarem tais objetivos. Em outras palavras, a
Nação precisa conceber, não somente em linhas gerais, mas também detalhadamente,
um programa de metas e seus respectivos instrumentos de realização, contemplando de
maneira articulada todos os setores da vida
nacional; por exemplo, educação, saúde, política agrícola, produção e distribuição de alimentos, política industrial e de exportação.
Enfim, é indispensável que se construa o conjunto de prioridades através das quais deveremos orientar nosso modelo de desenvolvimento, necessariamente voltado para garan-

tir o trabalho e atender às necessidades so· c~ais, nunca para privilegiar o capital.
Tal pressuposto impõe uma atitude responsável de toda a representação política, cO,m
·assento no .Congresso Nacional, d~sde aqueles segmentos que apóiam inçondicionalmep.te o atual go.verno às correntes que maptê,m
apoio crítico e, é .claro, as. forças políticas
marcadamente oposicionistas. Todos, em
conjunto, devem unir-se em torno da formulação das bases para um entendimento amplo
da sociedade, evidentemente c;om a presença
·das classes trabalhado~e~ e empr,esariais, bem
como de representantes dacOlp.unidade científica nacional.
, ..
,
, Não se trata de. se e,stabelç:cer um pacto
restrito ao combate d,a .inflação e à especulação, nem tampopcq uma iniciativa destinada apenas a reverter o quatro recessivo
da atualidade. Mais do que buscar esses dois
objetivos emergenciais, o intento primordial
de um empreendimento político, desse porte
é fixar diretrizes e horizontes com os quais
a Nação possa trabalhar, comprometer esforços, realizar inve~timentos, construir expectativas e renovar esperanças, .
Ao Governo do Presidente Fernando Collor, cujo primeiro aniversário transCorre .em
clima de enorme frustração para os milhões
de brasileiros que nele depositaram confiança
absoluta, reserve-se papel preponderante
nesse novo cenário que se pretende construir.
De fato, cabe a ele despojar-se das carilcterísticas que o identificam desde a poss.e e ao
longo dos 12 meses de mandllto ora completados, período em que adotou postura imperial, de auto-suficiência, em absoluta desconsideração ao diálogo cqm a sociedade, aos
outros poderes e a preceitos constitucionais.
· Em nome de apenas um objetivo, ainda
que importante - o combate à inflação o Governo Collor não hesitou em ferir a lei,
em interferir indevidamente na vigência de
contratos celebrados entre o Estado e a sociedade, entre grupos sociais, e até mesmo entre
cidadãos, atropelando direitos consagrados
em pactos juridicamente perfeitos e destruindo o principal sustentáculo do arcabouço legai de uma nação, qual seja, a crença no
cumprimento das regras formais que fixam
direitos e deveres de cada um perante todos
e de todos perante cada um.
Quando um governo resolve desafiar a máxima "os fins não justificam os meios", instala-se na sociedade o sentimento de insegu c
rança e pânico não apenas diante da ousadia
que a equipe governamental venha a demonstrar em atos surpreendentes, que alteram
bruscamente relações jurídicas e comerciais,
mas principalmente pela incerteza do que poderá acontecer no futuro próximo, no dia
imediato.
O Sr. Mendonça Neto - V. Ex' me permite
um aparte?
O SR. ANDRÉ BENASSI - Concedo o
aparte a V. Ex' com muito prazer.
O Sr. Mendonça Neto - Nobre Deputado,
venho à tribuna cumprimentar V. Ex' pelo
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discurso que está pronunciando nesta tarde
na Câmara dos Deputados, no qual faz uma
crítica contundente,. mas respeitosa, a diversos setores· do Governo brasileiro. A palavra
é de cumprimento, mas, ao mesmo tempo
:- tenho ditO isto há vários dias e repito hoje
- de profundo constrangimento, porque V.
Ex' faz um discurso sério em uma quartafeira; fala-se' de um fórum promovido pelo
Cçmgresso, pela Presidência da Câmara e do
Senado, a fim de debater este assunto, e o
plenário da Câmara encontra-se vazio diaria·mente. Os eleitores que visitam Brasília ficam
constrangidos e isto constrange o Poder Le.gislativo. Quando há alguém nas galerias e,
na tribuna, um deputado de seu estado proferindo um belíssimo discurso, como o faz V.
.Ex' neste instante, os deputados escondem-se
para esperar a hora da votação. Faço um apeIo, por intermédio de V. Ex', à Presidência
da Casa, pois, se o Legislativo quer restaurar
sua dignidade, discurso como o de V. Ex'
há de ter audiência espontânea da maioria
dos membros da Câmara dos Deputados.
Concordo com V. Ex' em gênero, número
e grau e o cumprimento pelas apreciações
que faz a reSPeito do autocratismo que comanda ilPresidência da República. A inflação não é único inimigo a combater. É preciso
retomar o desenvolvimento nacional. Deixo
meus parabéns a V. Ex' e lastimo profundamente que a Presidência seja apenas amanuense, burocrática, porque politicamente,
. até agora,. como as outras, tem sido ineficaz
no sentido de fazer com que a vida do plenário ressurja. 0 Plenário é a Câmara e a Câma. ra é o Plenário. Sem Plenário náo há Câmara
dos'Deputados.
O SR. ANDRÉ BENASSI ..:.. Agradeço a
V. Ex' a proveitosa intervenção. Este Parlamento não é fonte executiva de uma nação,
é o centro de debates das questões nacionais.
Nesse sentido, acredito que os deputados devem comparecer mais a este plenário.
Prossigo, Sr. Presidente. ..
Nação forte e desenvolvida, mais do que
detentora de elevado PIB e adequada distribuição de renda, é aquela respeitada pelo
Estado e por governantes zelosds em assegurar o fiel cumprimento das leis, exatamente
para que todos os cidadãos sejam realmente
considerados iguais sob os desígnios da ordem legal estabelecida. Do contrário, fragiliza-se cada vez mais o sentido de organização
da sociedade, cujo descrédito. eiu relação às
autoridades e aos poderes constituídos acaba
induzindo à prática da desobe.diência às leis,
substituídas que são por uma única regra,
a que privilegia o mais forte e' ,transgride os
princípios de justiça. Triste destino é reservado aos povos premidos a percorrer tal caminho de retrocesso, de involuç~o.
Sr. Presidente, Sr,5 e Srs...Deputados, o
País inteiro realiza as primeiras análises sobre
o chamado "Projetão", lançad~ pelo Governo Collor ao ensejo do seu 1~ aniversário,
na semana passada.
:'
Examino-o, no contexto çeste pronunciamento, sob o enfoque de uma premissa nm-
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damental: a crença de ser realmente sincera
a proposição de seus idealizadores em estabelecer um novo estilo de governar, a ser marcado conforme algumas pteci'sas expressões
do próprio Presidente da República: '
"O Governo não il11p.õ,e: Çio~ernamos
sob o signo da negociaç~o, ,do entendimento, do diálogo. O p~ojçto dirige-se
à Nação brasileira. As~iin, é correto o
seu encaminhamento ao.fofo máximo de
representação da cidadania, que é o
Congresso Nacional." ,
Indiscutivelmente, palavras que simbolizam louvável intenção.
'
E esta Casa - tenho convicção - estará
atenta, como tem estado permanentemente,
para propor e examinar matérias, aprovando
aquelas cujo conSenso sintetiza sua vinculação com os interesses coletivos e rejeitando
as iniciativas que, embora atendam a alguns
fins, representem meios injustificáveis, em
razão de provocar conseqüências nocivas ao
conjunto 'da sociedade. '
As perdas impostas aos sa~ário~ '4as classes
trabalhadoras, bem assim aos proventos dos
milhões de 'aposentados c:: 'pensionistas da
Previdência Social, por exeD,lplo, inse,rem-se
entre as decisões 'inaceitáveis" porque não
existem objetivos e fins capazes de justificar
tamanha irijústiça e atrocidad~.
De igual modo, alterar os critérios de aposentadoria, eliminando-se a concessão do benefício p,or tempo de serviço, representaria
outro at()' ,desumano, pois atingiria frontalmente a. justa expectativa de todos ,os que
constroeJ;Il, a, riqueza deste País, na esperança
de usufruir merecido descanso ,nos derradeiros anos de sua vida, que só pode ser alcançado com provt(ntos dignos, condizentes com
as reais necessidades do trabalhador e sua
família.
Ouço o aparte do nobre Deputado Rubens
Bueno.
O Sr. Rubens Bueno - Nobre Deputado,
ouvindo atentamente o seu pronunciamento,
pudemos observar a preocupação que tem
V. Ex' em traZer ao Plenário desta'Casa uma
avaliação' oportuna do momento político que
estamos viverldo. O Governo Federal acaba
de apresentar à sociedade brasileira o Projeto
de Reconstrução Nacional, conhecido como
"Projetão". E. V. Ex' aborda a questão dos
aposentadoS' ,com a sabedoria daqueles que
trabalham e' conhecem o interior deste País,
onde há mllhões de trabalhadores e muitos
deles já dedicáram grande parte da sua vida
à construção e ao desenvolvimento do País.
Cumpre aos gerentes do setor público nacional dar condições para que o trabalhador,
ao final da sua existência, possa pelo menos
viver condignamente, V. Ex' também toca
na questão do ensino público e gratuito. Não
podemos concordar com uma modificação
como a proposta, porque isso foi uma conquista para que ,todos tivessem acesso à educação, que é dever do Estado e direito do
cidadão. V. Ex' demonstra a inteligência e
a capacidade a,dquiridas ao longo do trabalho

realizado como prefeito municipal de sua terra, Jundiaí, grande cidade do interior de São
Paulo, enriquecendo o 'debate 'nesta Casá.
relaçao -ao aparte há pouco dado pelo
í:Ieputado do PDT ·de' Alagoas; Mendorlç'a
Neto, a quem prezamos, pois já passou por
'aqúi; em outras'ocasiões, como deputado'federal, 'quero dizer que S. 'Ex' tell.1 razão elÍl
cóbrar a presença dos parlamentares no plenário durante o Grande Expediente, ocasiãO
em que os grandes temas são discutidos 'e
debatidos, para que a sociedade compreenda
o valor do Parlamento. A presença dos deputados ha votação da Ordem do Dia também
'é' importánté. Esta é a terceira' semana em
que a pauta está bloqueada., Se' as minorias
se retitam,é rim direitoque lhes assiste, mas
'a 'maioria tema 'obrigação de estar aqui para
votar e fazer conique efetivamente o Parlamento' seja: forte e respeitado. Para isto" <é
preciso votar. '
"

'Com

O SR. ANDRÉ BENASSI - Deputado R~
bens Bueno, agradeço a V. Ex' o aparte, que
muito me honra.,
,
..
Continuo" Sr. :presidente.. "
, Se a estrutura de;; nossa Previdência Social,
embora se constituindo ,na principal fonte de
receita pública brasileira, não apresenta condições de cumprir 'os dispositiVos coJistituCíonàis referentes ao pagamento de benefí'cios,' cujas bases estão assentadas 'nos princípios de contrapartida mínima, cabe-nos, então, estudar mudanças na sua organização
e administração "nunca no conjunto dos direitos dos segurados. Os desequilíbrios dos corres 'previdenciários precisam ser corrigidos
i partir' de suas causas e distorções, não por
medidas contencionistas dos seus efeitos.
, Ailtes de aceitar alternativas simplistas, como o corte de direitos consagrados em nossa
legislação, muitos·deles até hoje não cumpridos na íntegra pelo Governo, devemos, sim,
estabelecera absoluta transparência das contas previdenciárias, entregando o seu controle a um colegiado de que participem pari'tariamente representantes dos trabalhadores
e' dos empresários, juntamente com funcionários do respectivo ministério.
Estou absolutamente certo, Sr. Presidente,
,de que uma ampla, correta e isenta avaliação
,da administração financeira do complexo previdenciário indicará que o equilíbrio é possível e factível desde que empresas sistematicamente devedoras paguem seus débitos, o
mesmo acontecendo com órgãos públicos, inclusive da administração federal, que não recolhem a devida contribnição.
Se, depois desse levantamento e de rigorosa auditoria sobre despesas lançadas em
rubricas não consentâneas com os objetivos
da Previdência Social, verificar-se déficit orçamentário do setor, caberá à sociedade definir outras formas de financiamento dos gastos
essenciais, ou seja, o regular e justo pagamento de benefícios, cabendo localizar-se no
próprio Orçamento Geral da União a origem
de transferências destinadas a garantir tão
necessária proteção aos cidadãos.
Afastada de qualquer discussão deve permanecer a hipótese de atraso na concessão
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dos direitos, muito menos sua eliminação parcial ou integral, porque não 'é mais possível
atribuir-se à população prasileira o ônus permanente das mazelas causadas por erros d'e
administração do que- tem sido corretamente
concebido.
O Sr. Moron! Torgan"":' Nobre Deputado
André Ben;lssi, em prill.1eiro lugar, .parabenizo V. Ex' por estar discorrendo sobre tema
tão atual. Grande batalhador que é" V. Ex'
tem toda pertinência para defendê-lo. Gostaria de aproveitar as pal\lvras deV. Ex: e dizer
que concordo plenamente com o que disse
especialmente sobre a área da Previdência.
A Previdência acostumou-se a apenar aqueles que não ganham nem um salário mínimo
para sua sobrevivência porque esses pequenos, que ganhamo mínimo para comprar o
pão, não possuém poder' de lobby para ter
influência nas decisões tomadas em Brasília.
Os benefícios previdenciários estão sendo retirados dos beneficiários dessas vantagen~,
que são ínfimas. Por isso, acho perfeita a
observação de V. Ex' quando diz que se deveria fazer uma auditoria s'éria e competente
dentro da Previdêrtcia Social, porque a má
administração dos 'recursos previdenciarios
.tem sido uma constante neste País: E posso
citar .alguns exemplos nà área de tratamento
,médico: as próteses,.cuja aquisição não é pas,sível de uma tomada de' preços, 'são pagas
pela Previdência mediante única e exclusivamente a apresentação denotas fiscais. Vemos
a aquisição de aparelhos que muitas vezes
são pagos pela Previdência como se fossem
de última geração, mas que, na verdade"já
foram utilizados por várias gerações, ficando
posteriormente obsoletos, num canto de uma
instituição pública qualquer. Quero parabenizar V. Ex' pelo importante pronunciamento
que faz neste momento.
O SR. ANDRÉ BENASSI ...:.. Agradeço a
V. Ex' o aparte.
"
,
Prossigo, Sr. Presidente.
Extinguir direitos adquiridos é uma violênda que fere não apenas a,s pessoas diretainente prejudicadas, mas a Nação porinteiro.
Significa, afinal, descumprir compromissos
fitmados entre o Estado e a sociedade, sustentáculos da estabilidade político-institucional e econômico-social.
Assim também ocorre em relação à 'estabilidade do funcionário público, princípio enraizado no direito constitucional brasileiro
com o objetivo de proporcionar ao servidor
a segurança de exercer suas funções de acordo com o interesse público, não para cumprir
a vontade pessoal dos eventuais governantes.
Eliminar o instituto da estabilidade funcionai, Sr. Presidente, corresponderia expor o
quadro de servidores e o funcionamento da
máquina administrativa oficial aos ditames
do arbítrio, da violência, do nepotismo e do
apadrinhamento. Seria a própria negação dos
critérios do concurso público para o ingresso
na carreira e da progressão por mérito, pelos
quais se tem lutado com insistência, uma vez
gue os detentores do poder seriam simpáticos
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protetores dos amigos e bajuladores, mas implacáveis perseguidores daqueles habituados
a tão-somente cumprir seu 'dever de servir
aos interesses maiores da' coletividade.
Ouço o nobre Deputado Jabes Ribeiro.
O Sr. Jabes Ribeiro ;-- Nobre Deputad~
André Benassi. nesta oportunidade, como
companheiro de bancada do PSDB, quero
parabenizá-lo pelo seu discurso, sobretudo
pela análise criteriosa e moderna, no bom
sentido, da realidade por que passa o povo
brasileiro no atual momento da nossa histÓria. Parabenizo o povo qe, ~undiaí, que o elegeu com uma votação magnífica, resultado
do seu trabalho e d~ sua administração e prih-'
cipalmente do cumprimento dos seus cOIn:
promissos populares e democráticos. O pronunciamento de V. Ex" é um alerta à Naçaó
brasileira, ao governo Fedyral e a esta Casa'
acerca da grave realida<;le que atravessamos,
do compromisso e dasresp0lJ.sabilidades quê
todos temos.
'
O SR. ANDRÉ BENASSI - Agradeço a
V. Ex', o aparte.
Concluo. Sr. Presidente.
Poderia fazer outras referências sobre pon"
tos constantes do "projetão" do Governo que
deverão ensejar firme posicionamento contrário a pretendidas mudanças concebidas
apenas na visão economicista de administrar
questões cujo conteúdo compreende muito
mais do que o componente financeiro ou matemático, pois se reveste de fortes variáveis
sociais e psicológicas, não quantificáveis nos
compêndios de econometria.
Atribuo importância singular, como pressuposto à apreciaçãó do mérito de cada uma
das proposições apresentadas pelo Executivo, ao fato de que, dessa vez, o discurso do
Presidente Fernando Collor haverá de preva~
lecer não como um conjunto de palavras bem
concatenadas, mas pelo sentido de verdadeiro compromisso em governar de acordo com
a vontade da Nação, expressa aqui, neste foro
também por ele reconhecidamente credenciado.
É sob tal ótica, Sr. Presidente, que o Congresso Nacional deve diZer, após os costumeiros amplos debates, o quê e como pode
ser alterado, sem se preocupar com a possibilidade de vetos pelo chefe do Governo. Há
poucos dias, durante a votação das Medidas
Provisórias n's 294 e 295, o Legislativo trabalhou intensamente para encontrar fórmulas
que conciliassem as aspirações da sociedade
e a permanente ameaça governamental de
não aceitar, por exemplo, recomposição do
poder aquisitivo dos salários e dos valores
de pensões e aposentadorias.
Ora, ou o Congresso Nacional se afirma
definitivamente, posicionando-se como legítimo guardião da sociedade, ou continuará
a ser utilizado pelo Governo como bode expiatório preferencial para explicar o fracasso
das experi.ências elaboradas por tecnocratas
dos gabinetes ministeriais. Ou o Presidente
da República efetivamente pratica a anunciada intenção pelo entendimento, deixando
de impor condições para o diálogo e a nego-

(iiação, ou estará tentando envolver o Congresso Nácional, em buscadc pretextos para
eximir-se das' responsabilidades por tantas
frustrações ao povo bqrsileiro ..
, O atual momento configura-se como decisivo do ponto de vista histórico. ,Desperdic
çií-lo equivaleria a abandonar as perspectivas
de transformação do País na trajetória do
desenvolvimento com justiça social. sonho
que se têm transferido continuamente. embora a plena consciência nacional de nossas
imensas potencialidades para realizar tão legítima aspiração. Mais do que isso, Sr. Presidente, não aproveitareste'instante de dificuldades e reflexão significaria a condenação,
no juízo da História e das futuras gerações,
daqueles que hoje exercem a elevada responsabilidade de construir as bases para um futuro melhor para esta grande Pátria.
Por isso, lembro outras duas passagens do
referido discurso presidencial: "O bem da
Nação exige sobretudo patriotismo e grandeza" e "o imobilismo gera mais miséria, mais
insegurança e mais instabilidade".
Que o Governo tenha a devida grandeza
para compreender que os resultados das votações no Congresso Nacional: acerca das providências ora sugeridas peta Executivo, em
vez de se constituírem em formas de confronto, compreendem, evidentemente, o sentido
da contribuição para o aperfeiçoamento da
matéria e a opção por alternativas mais compatíveis com o sentimento do povo brasileiro.
E que o mesmo Governo não se deixe tomar pelo imobilismo, à espera das definições
produzidas pela sociedade, cujo indispensável consenso demanda tempo para serem discutidas com a devida profundidade. Questões
emergenciais que caraCterizam a 'presente
grave situação sócio-econômica estão a exigir
aplicação imediata de medidas que, pelo menos, impeçam o aprofundamento do quadro
conjuntural e, paralelamente, possam ensejar novo ânimo aos mais diversos setores da
vida nacional.

Atos do Presidente
a) Aposentadorias
O Presidente da Câmara dos Deputados,
no uso das atribuições que lhe confere o artigo 1', item I, alínea b, do Ato da Mesa n'
205, de 28 de junho de 1990, resolve, nos
termos do artigo 40, inciso lII, alínea c, da
Constituição da República Federativa do
Brasil, combinado com, os artigos 186, item
lU, alínea c, e 189 da Lei n' 8.112, de 11
de dezembro de 1990, conceder aposentadoria a BENONE JERÔNIMO FERREIRA,
no cargo de Agente de Serviços Legislativos,
CD-AL-017, Classe Especial, Padrão III, do
Quadro Permanente da Câmara dos Deputados.
Câmara dos Deputados, 29 de abril de
1991. - Deputado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.
O Presidente da Câmara dos Deputados,
no uso das atribuições que lhe confere o artigo 1', item I, alínea b, do Ato da Mesa n'
205, de 28 de junho de 1990, resolve nos
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termos do artigo 40, inciso IH, alínea a, da
Constituição da República Federativa do
Brasil, combinado com os artigos 186, item
m, alínea /l, e 189, da Lei n° 8.112, de 11
de dezembro de, 1990, conceder aposentadoria a HELENA'PESSOA CANTARINO, no
cargo de Técnico em Documentação e Informação Legislativa, CD-AL-O\3, Classe Especial, Padrão IH, do Quadro Permanente da
Câmara dos Deputados, com o provento aumentado de 20%, na forma do artigo 193,
item lI, da Resolução n' 67, de 9 de maio
de 1962, e do artigo I' da Resolução n' 45,
de 30 de novembro de 1979.
Câmara dos Deputados, 29 de abril de
1991. - Deputado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara,dos Deputados.
O Presidente da Câmara dos Deputados,
no uso das atribuições que lhe confere o artigo 1", item I" alínea b, do Ato da Mesa n'
205, de 28 de junho de 1990, resolve, nos
termos do artigo 40, inciso III, alínea c, da
Constituição da República Federativa do
Brasil, combinado com os artigos 186, item
m, alínea ,c, e 189, da Lei n' 8.112, de 11
de dezembro de 1990, conceder aposentadoria a VANDERILO RODRIGUES DA SILVA, no cargo de Agente de Serviços Legislativos, CD-AL-017, Classe Especial, Padrão
IH, do Quadro Permanente da Câmara dos
Deputados.
Câmara dos Deputados, 29 de abril de
1991. - Deputado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.
O Presidente da Câmara dos Deputados,
no uso das atribuições que lhe confere o artigo 1", item. I,alínea b, do Ato da Mesa n'
205, de ,28 de junho de 1990, 'resolve, nos
termos do artigo 40, inciso UI, alínea a, da
Constituição da República Féderativa do
Brasil, combinado com os artigos 186, item
IH, alínea a, e 189 da Lei n" 8.112, de 11
de dezembro de 1990, conceder aposentadoria a VICENTE DE PAULA NASCIMENTO, no cargo de Técnico Legislíltivo, CDAL-Oll , Çlasse Especial, Padrão m, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados,
com o provento aumentado de 20%, na forma
do artigo 193, item lI, da Resolução n' 67,
de 9 de maio de 1962.
Câmara dos Deputados, 29 de abril de
1991. - Deputado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.
b) Exonerações
O Presidente da Câmara dos Deputados,
no uso das atribuições que lhe confere o artigo 1', item I, alínea a, do Ato da Mesa n'
205,de 28 de junho de 1990, resolve conceder
exoneração, de acordo com o artigo 137, item
I, § 1', item I, da Resolução n' 67, de 9 de
maio de 1962, a ANTONIO FERNANDO
BORGES MANZAN, Técnico Legislativo,
Classe Especial, ponto n' 1531, do cargo de
Chefe de Gabinete do Líder do Partido da
Social Denfocracia Brasileira, CDDAS-101.4, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados.
Câmara dos Deputados, 29 de abril de
1991. - Deputado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados:
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o Presidente da Câmara dos Deputados,
no uso das atribuições que lhe confere o artigo 1', item I, alínea a, do Ato da Mesa n'
205, de 28 de junho de 1990, resolve exonerar, de acordo com 6 artigo 137, item I, §
1', item lI, letra a, da Resolução n' 67, de
9 de maio de 1962, em virtude de aposentadoria, HELENA PESSOA CANTARINO,
Técnico em Documentação e Informação Legislativa, Classe Especial, ponto n' 1789, do
cargo de Chefe da Seção de Catalogação e
Classificação, CD-DAS-101.1, do Quadro
Permanente da Câmara dos Deputados, .que
exerce na Coordenação de 'Biblioteca, do
Centro de Documentação e Informação.
Câmara dos Deputados, 29 'de abril de
1991. - Deputado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.
O Presidente da Câmara dos Deputados,
no uso das atribuições que lhe confere o artigo I", item I, alínea a, do Ato da Mesa n'
205, de 28 de junho de 1990, resolve conceder
exoneração, de acordo com o artigo 137, item
I, § I', item I, da Resolução n' 67, de 9
de maio de 1962, a NALHOU OLIVEIRA
ALENCAR, Técnico em Documentação e
Informação Legislativa, Classe Especial,
ponto n'1860, do cargo de Assistente de Gabinete, CD-DAS-102.1, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, que exerce
no Gabinete do Líder do Partido Democrático Trabalhista.
Câmara dos Deputados, 29 de abril de
1991. - Deputado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.
c) Nomeações
O Presidente da Câmara dos Deputados,
no uso das atribuições que lhe confere o artigo 1', item I, alínea a, do .Ato da Mesa n'
205, de 28 de junho de 1990, resolve nomear,
na forma do 'artigo 103, alínea b, da Resolução n' 67, de 9 de maio de 1962, ADRIANO
PARENTE BLUHM, para exercer, lia Diretoria-Geral; o cargo de Oficial de Gabinete,
CD-DAS-102.1, do Quadro Permanente da
Câmara dos Deputados, transformado pelo
artigo I' do, Ato da Mesa n' 10, de 29 de
abril de 1991.
Câmara tiós Deputados, 29 de abril de
1991. - Deputado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.
O Presidente da Câmara dos Deputados,
no uso das atribuições que lhe confere o'artigo I', item I, alínea a, do Ato da Mesa n'
205, de 28 de junho de 1990, resolve nomear,
na forma do' artigo 103, alínea b, da Resolução n' 67, de 9 de maio de 1962, CARLOS
ALBERTO DO NASCIMENTO NUNES,
para exercer, na Diretoria-Geral, o cargo de
Oficial de Gabinete, CD-DAS-102.1, do
Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, transformado pelo artigo I' do Ato da
Mesa n' 10, de 29 de abril de 1991.
Câmara dos Deputados, 29 de abril de
1991. - Deputado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Depu~dos.
O Presidente da Câmara dos Deputados,
no uso das atribuições que lhe confere o artigo I', item I, ,alínea a, do Ato da Mesa n'
205, de 28 de junho de 1990, resolve nomear,

na forma do artigo 103, alínea a, § I', da
Resolução n' 67, de 9 de maio de 1962, DO,
MINGOS VASCO DA SILVA NETO para
exercer o cargo de Agente de Conservação.
e Restauração; CD-AL-02S, Classe 3', Padrão I, do Quadro Permanente da Câmara
dos Deputados, transformado pelo artigo 1~
do Ato da Mesa n' 208, de 14 de novembro
de 1990, uma vez que Maria do Carmo Guerrieri Saboya Reis, nomeada para o citado car,
go, não tomou posse no prazo legal.
Câmara dos Deputados, 29 de abril de
1991. - Deputado Ibsen Pinheiro, Presiden~
te ,da .câmara dos ,Deputados.
O Presidente da Câmara dos Deputados,
no uso das atribuições que lhe confere o artigo 1', item I, alínea Ha", do Ato da Mesa
n" 205, de 28 de junho de 1990, resolve no,
mear, na forma do artigo 103, alínea "b",
da Resolução n" 67, de 9 de maio de 1962,
JOAQUIM ALVES FILHO, para exercer,
na Diretoria-Geral, o cargo de Oficial de Gabinete, CD-DAS-102.1, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, transformado pelo artigo l' do Ato da Mesa n" 10,
de 29 de abril de 1991.
Câmara dos Deputados, 29 de abril de
1991. - DeputadoIbsen Pinheiro, Presidente
da Câmara dos Deputados.
O Presidente da Câmara dos Deputados,
no uso das atribuições que lhe confere o artigo 1", item 1, alínea "a", do Ato da Mesa
n'" 205, de 28 de junho de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 103, alínea "b",
da Resolução n" 67, de, 9 de maio de 1962.
JORGE LUIZ DIAS AMARAL, para exercer, na Diretoria-Geral, o cargo de Oficial
de Gabinete, CD-DA~-102.1, do Quadro
Permanente da Câmara dos Deputados,
transformado pelo artigo 1" do Ato da Mesa
n" 10, de 29 de abril de 1991.
Câmara dos Deputados, 29 de abril de
1991. - Deputado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.
O Presidente da Câmara dos Deputados,
no uso das atribuições que lhe confere o artigo 1', item 1, alínea "a", do At,? da Mesa
n'! 205, de 28 de junho de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 103, alínea "b",
da Resolução n'! 67, de 9 de maio de 1962,
MARCOS ANTONIO ASSI TOZZATTI,
para exercer, na Diretoria-Geral, o cargo de
Oficial de Gabinete, CD-DAS-102.1, do
Quadro Permanente da Câmara dos Deputa·
dos, transformado pelo artigo l' do Ato da
Mesa n' 10, de 29 de abril de 1991.
Câmara dos Deputados, 29 de abril de
1991. -DeputadolbsenPinheiro, Presidente
da Câmara dos Deputados.
O Presidente da Câmara dos Deputados,
no uso das atribuições que lhe confere o artigo 1'" item 1, alínea "a", do Ato da Mesa
n' 205, de 28 de junho de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 103, alínea "b",
da Resolução n" 67, de 9 de maio de 1962,
MARIA LÚCIA NOGUEIRA, Técnico Legislativo, Classe 2', ponto n' 4138, para exercer, no Gabinete do Líder do Partido Democrático Trabalhista, o cargo de Assistente de
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Gabinete. CD-DAS-102.L do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados; traos·
formado pelo artigo 3". 00 Ato da Mesa ,n"
15, de 26 de maio de 1987.
Câmara dos Deputados, 29 de abril de
1991. - DeputadoIbsen Pinheiro, Presidente
da Câmara dos Deputados.
, O Presidente ç1a Câmara dos Deputados,
no uso das atribuições que lhe cortfere o artigo 1", item I, alínea"a", do Ato da Mesa'
n" 205, de 28 de junho de 1990. resolve no-'
mear, na forma do artigo 103. alínea "b",
da Resolução n'! 67, de'9 de maio de 1962,'
SERGIO LUIZ FERREIRA da CUNHA,'
para exercer, 'na Diretora-Geral, o catgode'
Oficial de Gabi'nete, CD-DAS-I02.1, do'
Quadro Permanente da Câmara dos deputados, transformado pelo f1rtigo I'! do Ato da
Mesa n" 10 de 29 de abril de 1991.
Câmara dos Dépu't:;ldos. 29 de abril de
1991. - Deputado Ibsen Pinheiro,Presidente
da Câmara dos Deputados.
O Presidente da Câmara dos Deputados,'
no uso das atribuições 'que lhe confere o artigo 1", item I, alínea "a", do Ato da Mesa
n" 205, de 28 de junho de ,1990, resolve nomear, na forma do artigo· 103, alínea "b",
da Resolução n" 67, de,9 de maio de 1962,
SYLVIO BORGES,para exercer, na Diretoria-GeraI, o cargo de, Oficial de Gabinete,
CD-DAS-I02.1. do Quadro Permanente da
Câmara dos Deputados, transformado 'pelo
artigo I' do Ato da Mesa n' 10, 29 de abril
de 1991.
Câmara dos Deputados, em29 de abril de
1991. - Deputado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.
d) Nomeações sem efeito,
O Presidente da Câmara dos Deputados,
no uso das atribuições que lhe confere o artigo I', item I, alínea "a':, do Ato da Mesa
n' 205, de 28 de junho de 1990, resolve tornar
sem efeito, de acordo com o artigo 103. §
2", da Resolução n" 67, de 9 de maio de 1962,
a nomeação de FERNANDO JOSÉ NOGUEIRA BRITO, para exercer, no Gabinete do 2" Vice-Presidente, o cargo de Oficial
de Gabinete, CD-DAS-I02.1, do Quadro
Permanente da Câmara c:\os Deputados.
Câmara dos Deputados, 29 de abril de
1991. - Deputado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.
O Presidente da Câmara ,dos Deputados,
no uso das atribuições que lhe confere o artigo 1', item I, alínea "a", do Ato da Mesa
n' 205, de 28 de junho de 1990, resolve tornar
sem efeito, de acordo com o artigo 103, §
2", da Resolução n' 67, de 9 de maio de 1962,
a nomeação de MARIA DO CARMO
GUERRIERI SABOYA REIS para exercer
o cargo de Agente de Conservação e Restauração, CD-AL-025, Classe 3', Padrão I, do
Quadro Permanente da Câmara dos Deputados.
Câmara dos Deputados, 29 de abril de
1991. - Deputado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.
e) designações
O Presidente da Câmara dos Deputados,
no uso das atribuições que lhe confere o arti-
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go 1". item I, alínea ~'a", do Ato da Mesa
n" 205; de 28 de junho de 1990, observado
o disposto no § 2" do artigo 136 da Resolução
n" 67. de 9 de maio de 1962, c9m a redaçao
dada pelo artigo 1" da Resolução n'! 14, de
1" de dezembro de 1975, resolve designar
ADA STELLA BASSI DAMIÃO. Assistente Técnico. Classe Especiál. ponto n" 3983.
l' substituta do Diretor'da Assessoria Legislativa, CD-DAS-I01.4. em seus impredimentos
eventuais, a partir de 9 de abril do COITente
ano.
Câmara dos Deputados, 29 de abril de
1991. - Deputado Ibsen Pinheiro,Presidente
da Câmara dos Deputados.
O Presidente da Câmara dos Deputados.
no uso das atribuições que lhe confere o artigo 1". item I, alínea "a", do Ato da Mesa
n'! 205, de 28 de junho de 1990, observado
o disposto no § 2" do artigo 136 da Resolução
n" 67, de 9 de maio de 1962. com a redação
dada pelo artigo 1" da Resolução n" 14. de
1" de defembro de 1975, resolve designar
ANAMELIA RIBEIRO CORREIA DE
ARAÚJO, Técnico Legislativo, Classe Especial, ponto n" 1722 e MIRIAM MARIA
BRAGANÇA SANTOS, Técnico Legislativo, Classe 1'. ponto n° 2447. para substituírem, sucessivamente. o Secretário de Comissão Permanente, CD-DAS-101.2, da Comissão de Seguridade Social e Família, da Coordenação de Comissões Permanentes, do Departamento de Comissões, em seus impedimentos eventuais. a partir de 21 de março
do corrente ano.
Câmara dos Deputados. 29 de abril de
1991. - Deputado Ibsen Pinheiro, Presidente da Cãmara dos Deputados:

dada pelo artigo I" da Resolução n'" 14, de
1" d~ de,zembro de 1975, ,resolve designar
CLAURW' DE BARROS' GOULART,
ponto n" 1859 e EDNÁLVA'MARIA'GUIMARÃES FAIÚÁS DE DAVID,ponto'n"
1839, T~cnicos em Documentação' e 'Irlformação Legislativa', Classe Especial; _pâra
substituírem, sucessivamente. 'o Diretor da
Coordenação de Estudos Legislativos, CDDAS-101.3. do Centro de-Documentação e
Informação, em seus impedimentos eventuais. a partir de 27 de março do corrente
ano.
Cãmara dos Deputados. 29 de abril de
1991. - Deputado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados.
no uso das atribuições que lhe confere o artigo 1'" item L alínea a, do Ato da Mesa n"
205, de 28 de junho de 1990. observado o
disposto no § 2" do artigo 136 da Resolução
n" 67, de 9 de maio de 1962, com a redação
dada pelo artigo I" da Resolução n" 14. de
1" d~ dezembro de 1975. resolve designar
CLAUDIO DE BARROS GOULART.
ponto n" 1859 e EDNALDA MARIA GUIMARÃES FARIAS DE DAVID. ponto n"
1839, Técnicos em Documentação e Informação Legislativa, Classe Especial, para
substituírem. sucessivamente. o Diretor da
Coordenação de Estudos Legislativos, CDDAS-101.3. do Centro de Documentação e
Informação. em seus impedimentos eventuais. a partir de 27 de março do corrente
ano.
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n" 67. de 9 de maio de 1962. com a redação
dada pelo artigo 1" da Resolução n" 14, de
I" de dezembro de 1975, resolve designar LUZIkDE·ALMEIDA PINTO KIRJNER.
Técnico em'Documentação e Informação Legislativa"Classe Especial. ponto n" 1841. l'
Substituta do Chefe da Seção de Documentos
Históricos, CD-DAS-lO1. L da Coordenação
de Arquivo. do Centro de Documentação e
Informação, 'em seus impedimentos eventuais, a partir de 27 de março do corrente
ano.
Câmara dos Deputados, 29 de abril de
1991. - Deputado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.
O Presidente da Câmara dos Deputados.
no uso das atribuições que lhe confere o artigo 1". item I. alínea a, do Ato da Mesa n"
205. de 28 de junho de 1990. observado o
disposto no § 2" do artigo 136 da Resolução
n" 67, de 9 de maio de 1962. com a redação
dada pelo artigo 1" da Resolução n" 14. de
l"de dezembro de 1975, resolve designar RENATA LÚCIA RAPOSO PEREIRA DE
ARAÚJO. Agente de Conservação e Restauração, Classe Especial, ponto n" 4477, 2'
Substituta do Chefe da Seção de Conservação
e Restauração. CD-DAS-101.L do Serviço
Técnico Auxiliar. do Centro de Documentação e Informação. em seus impedimentos
eventuais, a partir de 4 de abril do corrente
ano.
Câmara dos Deputad03, 29 de abril de
1991. - Deputado - Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.
f) Exclusão.

O Presidente da Câmara dos Deputados,
no uso das atribuições que lhe confere o artigo l°, item I. alínea a, do Fa", Ato da Mesa
n" 205, de 28 de junho de 1990, observado
o disposto no § 2'! do artigo 136 da Resolução
n" 67. de 9 de maio de 1962, com a redação
dada pelo artigo 1" da Resolução n° 14. de
1" de dezembro de 1975, resolve designar CÉLIA MARIA DE OLIVEIRA, ponto n" 2425
e MARGARET NÓBREGA DE QUEIROZ. ponto n" 3244, Técnicos Legislativos,
Classe 1'. para substituírem, sucessivamente,
o Secretário da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, CD-DAS-IOl.2, da Coordenação de Comissões Permanentes. do Departamento de Comissões, em seus impedimentos eventuais, a partir de 27 de março do
corrente ano.
Câmara dos Deputados, 29 de abril de
1991. - Deputado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

Câmara dos Deputados. 29 de abril de
1991. - Deputado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados,
O Presidente da Câmara dos Deputados.
no uso das atribuições que lhe confere o artigo 1'" item I. alínea a, do Ato da Mesa n"
205. de 28 de junho de 1990, observado o
disposto n" § 2" do artigo 36 da Resolução
n" 67, de 9 de maio de 1962, com a redação
dada pelo artigo 1" da Resolução n" 14. de
I" de dezembro de 1975, resolve designar LANA VILAR DE ALENCAR ARARIPE DINIZ, Técnico Legislativo, Classe 1'. ponto
n" 4195.2' Substituta do Secretário de Comissão Permanente. CD-DAS-101.2, da Comissão de Relações Exteriores. da Coordenação
de Comissões Permanentes, do Departamento de Comissões, sem seus impedimentos
eventuais, a partir de 21 de março do corrente
ano.
Câmara dos Deputados. 29 de abril de
1991. - Deputado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados.
no uso das atribuições que lhe confere o artigo I", item I, alínea a, do Ato da Mesa
n" 205. de 28 de junho de 1990. observado
o disposto no § 2" do artigo 136 da Resolução
n" 67, de 9 de maio de 1962, com a redação

O Presidente da Câmara dos Deputados,
no uso das atribuições que lhe confere o arti·
go I'" item I, alínea a, do Ato da Mesa
n" 205. de 28 de junho de 1990, observado
o disposto no § 2" do artigo 136 da Resolução

O Presidente da Câmara dos Deputados.
no uso das atribuições que lhe confere o artigo 1". item 1, alínea b, do Ato da Mesa n"
205, de 28 de junho de 1990. resolve excluir
dos proventos da inativa DINAH DE FREITAS TORRES ROCHA a vantagem prevista
no artigo 193, item II, da Resolução n" 67,
de 9 de maio de 1962. no período de 19 de
junho de 1987 a 4 de outubro de 1988. em
face do disposto no § 2" do artigo 102 da
Constituição da República Federativa do
Brasil de 1967.
Câmara dos Deputados. 29 de abril de
1991. - Deputado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.
g) Alteração de aposentadoria
O Presidente da Câmara dos Deputados,
no uso das atribuições que lhe confere o artigo 1", item 1. alínea b, do Ato da Mesa n"
205. de 28 de junho de 1990. resolve alterar
o Ato da Mesa de 29 de março de 1988, publicado no Diário do Congresso Nacional do dia
5 dO,mês subs~qüente. que concedeu aposentadoria a JOSE CARDOSO DIAS, para considerá-lo aposentado a partir da publicação
dos referido ato, nos termos dos artigos 101,
item IH. e 102, item I, alínea a, da Constituição da República Federativa do Brasil de
1967. combinados com os os artigos 183, item

Abril de 1991
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lI. alínea "a", e 186, item I, alínea a, e 186.
item I, alínea a, da Resolução n" 67, de 9
de maio de 1962, no cargo de Técnico Legislativo, CD-AL-Oll, Classe Especial. Referência NS 25, do Quadro Permanente da Câmara
dos Deputados, com as varttagens previstas
no artigo 171 da Resolução n",67; citada, combinado com o artigo 3" da Lei n" 5.902. de
9 de julho de 1973; no artigo 7" da Resolução

n" 1, de 7 de março de 1980. combinado com
o artigo 7" da Lei n" 6.907, de 21 de maio
·de 1981; no artigo 1" do Ato da. Mesa n" 36.
de 6 de novembro .de 1987; .no artigo 1" da
Resolução n'.' 1, de 18 de junho de 1987; no
artigo 165. item VIII da mesma Resolução
n" 67, combinado com o artigo 5" da Resolução n" 38. de 24. de outubro de 1983, e
no artigo 3" da Resolução n" 5. de 28 de maio

Terça-feira 30 4957

de 1985 com o provento aumentado de 20%,
na forma prevista no artigo 193, item 11, da
mencionada Resolução n" 67, de 1962.
Câmara dos Deputados, 20 de março de
1991. - Deputado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.
Republicado por ter saído com incorreção no DCN
de 21-3-'11.

PÁGINA ORIGINAL 'EM BftANCO

MESA
Presidente:
IBSEN PINHEIRO (PMDB)
1 Vice-Presidente:
GENÉSIO BERNARDINO (PMDB)
9

29 Vice-Presidente:
WALDIR PIRES (PDT)

19 Secretário:
INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL)
29 Secretário:
ETEVALDO NOGUEIRA (PFL)
3 Secretário:
CUNHA BUENO (PDS)

Suplentes:
JAIRO AZI (PDC)
ROBSON TUMA (PL)

9

JABES RABELO (PTB)

49 Secretário
MAX ROSENMANN (PRN)

IRMA PASSONI (PT)

.-------------UDERANÇAS---------------.
BLOCO PARLAMENTAR
PFLIPRNIPSCIPMN/PST

PARTIDO DEMOCRÁTICO
TRABALHISTA

Líder

-PDT-

RICARDO FIÚZA

Líder

Vice-Líderes

VIVALDO BARBOSA

Arnaldo Faria de Sá
Antônio dos Santos
Átila Lins
Basílio Vilani
Ciro Nogueira
Cleto Falcão
Eraldo Trindade
Euclides Mello
Evaldo Gonçalves
Francisco Dornelles
Gilson Machado
Ivan Buriti
Jesus Tajra

João Teixeira
José Carlos Aleluia
José Santana de Vasconcelos
Luís Eduardo Magalhães
Maluly Neto
Maurici Mariano
Maviael Cavalcanti
Messias Góis
Ney Lopes
Osório Adriano
Paes Landim
Paulo Octávio
Ricardo Murad

Vice-Líderes
Carrion Júnior
Beth Azize
Carlos Lupi
Edson Silva
Haroldo Sabóia

Liberato Caboclo
Mendonça Neto
Sérgio Gaudenzi
Vital do Rego

PARTIDO DEMOCRÁTICO SOCIAL
-PDSLíder
VICTOR FACCIONI

PARTIDO DO MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
-PMDB-

Vice-Líderes
Gerson Peres
Amaral Neto
Marcelino Romano Machado
José Luiz Maia

Rob~rto

Campos
AngelaAmin
Celso Bernardi

Líder
GENEBALDO CORREIA
Vice·Líderes
Marcelo Barbieri
Ubiratan Aguiar
Felipe Neri
João Rosa
João Almeida
Maurílio Ferreira Lima
Luiz Roberto Ponte
Euler Ribeiro
Rita Camata
João Maia

Henrique Eduardo Alves
Germano Rigotto
Luiz Carlos Santos
Hermínio Calvinho
Gonzaga Motta
Dejandir Dalpasquale
Fernando Bezerra Coelho
Lázaro Barbosa
Délio Braz
Cid Carvalho

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA
BRASILEIRA
-PSDBLíder
JOSÉ SERRA
Vice-Líderes
Jutahy Júnior
Paulinho Cícero de Vasconcelos
Sérgio Machado
Artur da Távola
Antônio Carlos Mendes Thame
Rubens Bueno
Paulo Hartung
João Faustino

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
-PTB-

PARTIDO LIBERAL
-PL-

Líder

Líder

GASTONE RIGHI

RICARDO IZAR
Vice-Líderes

Vice-Líderes
Jones Santos Neves
Júlio Cabral
Edson Fidélis
João Mendes

Sólon Borges dos Reis
Rodrigues Palma
José Elias Moreira
Mário Chermont

Irani Barbosa

PARTIDO SOCIAL BRASILEIRO
-PSBLíder
JOSÉ CARLOS SABÓIA
Vice-Líderes

PARTIDO DOS TRABALHADORES
-PT-

Célio de Castro
Sérgio Guerra

PARTIDO COMUNISTA
DüBRASIL
-PCDOB-

Líder
JOSÉ GENOÍNO
Více-Lídl!res
Sandra Starling
Nilmário Miranda
Paulo Paim

Aloizio Mercadante
Eduardo Jorge
Hélio Bicudo
Pedro Tonelli

Maria Luiza Fontenelle

Líder
HAROLDO LIMA
Vice-Líder
Aldo Rebelo

PARTIDO DEMOCRÁTICO CRISTÃO
-PDC-

PARTIDO TRABALHISTA
RENOVADOR

Líder

-PTR-

EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS

Líder

Vice-Líderes

BENEDITO DOMINGOS

Paulo Mandarino
Eduardo Braga

José Maria Eymael
Samir Tannus

Vice-Líder
Carlos Camurça

,.-----------COMISSÕES PERMANENTES------------.

PDS

PT
Alcides Modesto
.João Paulo

Valdir Ganzer
Wagner do Nascimento (PTB)

Teresa Jucá
1 vaga

Carlos Virgilio
Marcelino Romano

PSDB

PDC
Mauro Borges

Roberto Balestra

Koyu Iha
Magalhães Teixeira

Paulo Silva
Roberto Freire (PCB)

PL
Jarvis Gaidzinski

'Wellington Fagundes

PTB
José Elias
Luiz Moreira

PSB

Paulo Heslander
Valdenor Guedes

Luiz Piauhylino
PCdoB
Djenal Gonçalves (PDS)

PT

PTR

Irma Passoni
Lourival Freitas

Pascoal Novaes

Sandra Starling
Tilden Santiago

PRS
Nilton Baiano (PMDB)

PDC
PCB

Ary Kara José (PMDB)

1 vaga

Leomar Quintanilha
PL

Secretlírio: José Maria de Andrade Córdoba

Ribeiro Tavares

Ramal: 697H/6979/6981

PSB
Ariosto Holanda

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

PCdoB
Edivaldo Motta (PMDB)
PTR

Presidente: Dep. Antonio Britto (PMDB-RS)
l' Vice-Presidente: Dep. Aloísio Vasconcelos (PMDB-MG)
2' Vice-Presidente: Dep. Leomar Quintanilha (PDC-TO)
3' Vice-Presidente: Dep. Koyu Iha (PSDB-SP)

Hélio Rosas (PMDB)
Suplentes
BLOCO

Titulares
BLOCO
Angelo Magalhães
Arolde de Oliveira
Carlos Roberto Massa
Cesar Souza
Eraldo Trindade
Fausto Rocha
Flávio Derzi

Jerônimo Reis
José Moura
Malulv Netto
Matheus Iensen (PTB)
Pinga Fogo de Oliveira
Vadão Gomes
PMDB

Aloisio Vasconcelos
Aluizio Alves
Antônio Britto
Domingos Juvenil
Henrique Eduardo Alves
Laprovita Vieira

Luiz Henrique
Luiz Tadeu Leite
Maurílio Ferreira Lima
Nelson Proença
Roberto Valadão
PDT

Beto Mansur
Cidinha Campos
Edi Siliprandi

Edson Silva
Eduardo Mascarenhas
1 vaga

Antonio Holanda
Arolde Cedraz
Benedito de Figueiredo
Cesar Bandeira
José Reinaldo
Leur Lomanto
Luciano Pizzatto

Paulo Duarte
Paulo Marinho
Pedro lrujo
Renato Johnsson
Ricardo Murad'
Tadashi Kuriki (PTB)

PMDB
Mendes Ribeiro
Paulo Titan
Pedro Tassis
Sérgio Naya
Tidei de Lima
1 vaga

Eliel Rodrigues
José Dutra
José Felinto
Jurandyr Paixão
Marcelo Barbieri
PDT

Sidney de Miguel
1 vaga

Beraldo Boaventura
Mendonça Neto
Paulo Ramos
PDS
Francisco Diógenes
Gerson Peres

Ruberval Pilotto
1 vaga

PSDB

PMDB
Jackson Pereira
Sérgio Arouca (PCB)

Artur da Távola
Flávio Arns

PTB
Aldir Cabral
Gastone Righi

Paulo Almeida
Nobel Moura

João Natal
João Rosa
José Dutra
José Luiz Clerot
José Thomaz Nonó
Jurandyr Paixão
Luiz Carlos Santos

Luiz Soyer
Mauri Sérgio
Mendes Ribeiro
Nelsorr Jobim
Nilson Gibson
Renato Vianna
PDT

Beth Azize
Eden Pedroso
Francisco Evengelista

PT
Nilmário Miranda
Ricardo Moraes

Florestan Fernandes
José Dirceu
PDC

Samir Tannús

Eduardo Siqueira Campos

Vital do Rego
Vivaldo Barbosa
PDS

Adylson Motta
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel

Oscar Travassos
Osvaldo Melo
PSDB

André Benassi
Edevaldo Alves da Silva (PDS)
Jayme Santana

PL
Irani Barbosa

Jutahy Júnior
Sigmaringa Seixas

PTB

PSB
PCdoB

Carlos Kayath
Gastone Righi

PTR

Edésio Passos
Hélio Bicudo

Roberto Franca

Rodrigues Palma
Nelson Trad
PT

1 vaga
João Henrique (PMDB)

José Dirceu
Luiz Gushiken
PDC

Eduardo Braga
Secretária: Maria Ivone do Espírito Santo
Ramal: 690616907

José Maria Eymael
PL

João Mellão Neto

Robson Tuma
PSB

Luiz Piauhylino

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

PCdoB
Haroldo Lima
PTR

Presidente: Dep. João Natal (PMDB - GO)
1· Vice-Presidente: Dep. Roberto Magalhães (BLOCO - PFL
-PE)
2· Vice-Presidente: Dep. Jurandyr Paixão (PMDB - SP)
3· Vice-Presidente: Dep. Edevaldo Alves da Silva (PDS SP

Benedito Domingos
PRS
Wanda Reis (PMDB)

Suplentes

Titulares

BLOCO

BLOCO
Antonio dos Santos
Átila Lins
Benedito de Filmeiredo
Ciro Nogueira
Cleonâncio Fonseca
Cleto Falcão
José Burnett
Messias Gois

Nelson Morro
Paes Ladim
Paulo Marinho
Pedro Valadares
Roberto Magalhães
Tony Gel
Vitório Malta

Arolde de Oliveira
Evaldo Gonçalves
Everaldo de Oliveira
Fernando Freire
Flávio Palmier da Veiga
Flávio Rocha
Gilvam Borges
Jesus Tajra

José Falcão
Maluly Netto
Ney Lopes
Osório Adriano
Raul Belém
Ricardo Fiúza
Rubem Medina

Titulares

PMDB
Neif Jabur
Ubiratam Aguiar
Ulysses Guimarães
Valter Pereira
3 vagas

Alberto Goldman
Ary Kara José
Carlos Benevides
Felipe Neri
Ivo Mainardi
Luiz Tadeu Leite
PDT

Bloco
João Teixeira
José Mendonça Bezerra
Luciano Pizzatto
NanSouza

Átila Lira
Augusto Farias
Everaldo de Oliveira
Ivan Burity
PMDB

Aroldo Goes
Carlos Alberto Campista
Liberato Caboclo

Regina Gordilho
Sérgio Cury

Armando Costa
Fernando Diniz
João Almeida
João Maia

Roberto Campos
Vasco Furlan

José Carlos Coutinho
Regina Gordilho

José Felinto
Mauricí Mariano
Rita Camata

PDS
Delfim Netto
João de Deus Antunes
José Luiz Maia

PDT

PDS

PSDB
Fábio Feldmann
João Faustino
Magalhães Teixeira

Marcelino Romano Machado (PDS)
Moroni Torgan
PTB

Cardoso Alves
Edison Fidelis

Sidney de Miguel

João Tota

Aécio Neves (PSDB)
Amaral Netto
PSDB

Fábio Feldmann

Elias Murad
Mário Chermont
Roberto Jefferson

PTB
Marilu Guimarães

Aldir Cabral

PT

PT
Pedro Tonelli
Sandra Starling

Agostinho Valente
José Genoíno
PDC

Valdir Ganzer

José Cicote
PDC
Francisco Silva

Paulo Mourão

Francisco Coelho

PL
Wellington Fagundes

PL

PSB

Ricardo Izar

Maurício Campos
PSB
Miguel Arraes

Uldurico Pinto
PCdoB
Socorro Gomes

PCdoB
Aldo Rebelo

PRS
José Ulisses de Oliveira

PTR
Eurides Brito

PCB
Rose de Freitas (PSDB)

PRS

Suplentes

Israel Pinheiro

Bloco
Secretária: Hilda de Sena Correia Wilderhecker
Ramal: 6922 a 6925

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Presidente: Dep. Fabio Feldmann (PSDB-SP)
19-Vice-Presidente: Dep. Marilu Guimarães (~:.MSL
29 Vice-Presidente: Dep~ Luciano Pizzatto (Bloco PRN-PR)
3"-Vice-Presidente: Dep. Valdir Ganzer (PT-PA)

Pedro Corrêa
Sandra Cavalcanti
Sarney Filho
Zé Gomes da, Rocha

Ciro Nogueira
Fátima Pelaes
George Takimoto
Jonas Pinheiro
PMDB

Nestor Duarte
3 vagas

Aloízio Santos
Carlos Scarpelini
Etevalda Grassi de Menezes
PDT
Beth Azize
.Raquel Cândido

Wilson Müller

PDS

PSDB
Teresa Jucá

Adroaldo Streck (PSDB)
Marcelo Luz

Ernani Viana
Sérgio Machado

Vittorio Medioli
PTB

PSDB
António Carlos Mendes Thame
PTB

Geraldo Alckmin Filho
Nelson Marquezelli

Hilário Coimbra

PT

João Mendes
Wagner do Nascimento

1 Vaga
PT

Jaques Wagner
José Fortunati

Vladimir Palmeira

Jaques Wagner

Aloizio Mercadante
PDC

PDC
Eduardo Siqueira Campos

Pauderney Avelino

Roberto Balestra
PL

PL

Jarvis Gaidzinski

PSB

José Carlos Sabóia

Avelino Costa

PSB

Álvaro Ribeiro

Suplentes

PCdoB
Renildo Calheiros

Bloco

PRS
Adauto Pereira
Ângelo Magalhães
Basílio Villani
Carlos Roberto Massa
Francisco Dornelles

Annibal Teixeira (PTB)
PCB
Jutahy Júnior (PSDB)
Secretário: Aurenilton Aroruma de Almeida
Ramal: 6930/6931

PMDB

COMISSÃO DE ECONOMIA, .
INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Presidente: Dep. Reinhold Stephanes (Bloco PFL ~ PR)
1· Vice-Presidente: Dep. Ezio Ferreira (Bloco PFL - AM)
2· Vice-Presidente: Dep. Alberto Goldman (PMDB - AM)
3· Vice-Presiden,e: Dep. Jarvis Gaidzinski (PL - Se)

T!tulares

Reinhold Stephanes
Renato Johnsson
Roseana Sarney
Rubem Medina
Waldir Guerra
P~IDB

Alberto Goldman
Gonzaga Mota
Israel Pinheiro (PRS)
José Geraldo
Jorge Tadeu Mudalen

Aluízio Alves
Délio Braz
Derval de Paiva
Fernando Bezerra Coelho

Lúcia Vânia
Luis Ro1Jerto Ponte
Luiz Viana Neto
Romero Filho

Germano Rigotto
Neuto de Conto
Pedro Abrão
2 vagas
PDT
2 vagas

Eduardo Mascarenhas
Luiz Girão
PDS
Aécio de Borba
Angela A1min
José Serra
Paulo Hartung

Bloco
Ézio Ferreira
Flávio Rocha
Gilson Machado
José Carlos Aleluia
Osório Adriano

José Múcio
José Moura
Manoel Castro
Nelson Morro
Rivaldo Medeiros

Fábio Meirelles
PSDB
PTB

Félix Mendonça
Onaireves Moura

Wilson Cunha
PT

Paulo Bernardo
Paulo Delgado

Paulo Rocha
PDC

Jonival Lucas

Paulo Mandarino
PL

Jones Santos Neves
PDT

César Maia
Marino Clinger

PSB
Mendonça Neto
Miro Teixeira

Ariosto Holanda

PDS
Fetter Júnior
José Luiz Maia

Pedro Pavão

Saulo Coelho

Secretário: Ronaldo Alves da Silva
Ramal: 7024 a 7026

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO
Presidente: Deputado Aécio de Borba (PDS - CE)
19 Vice-Presidente: Dep. Ângela Amin (PDS - SC)
29 Vice-Presidente: Dep. Sólon Borges dos Reis (PTB - SP)
39 Vice-Presidente: Dep. Virmondes Cruvinel (PMDB-GO)

Paulo Octávio
Ricardo Murad
Ruben Bento
Sandra Cavalcanti

Ronivon Santiago
Ubiratan Aguiar
Valter Pereira
Virmondes Cruvinel
PDT
Márcia Cibilis Viana

Celso Bernardi
PSDB
Osmânio Pereira

Artur da Távola
Flávio Arns
PTB

Sólon Borges dos Reis

Fábio Raunheitti
Onaireves Moura

Telmo Kirst
PSDB
Rubens Bueno

Jabes Rabelo
Marilu Guimarães

Nelson Trad
PT

Chico VigilÍmte

Hélio Bicudo

Maria Laura (PT)

Pedro Novais
PL

José Augusto Curvo
PSB
José Carlos Sabóia
Secretária: Jussara Maria Goulart Brasil de Araújo
Ramal: 6903/6905/7010/7013

PDS
Aécio de Borba
ÂngelaAmin

Edevaldo Alves
José Diogo

PDC

PMDB

Carlos Lupi
José Vicente Brizola

PDS

PTB

Bloco

Adelaide Neri
"Délio Braz
Hermínio Calvinho
Renildo Calheiros (PCdoB)

Vital do Rego

Ernani Viana
Mauro Sampaio

Titulares
Arnaldo Faria de Sá
Eraldo Tinoco
Euclydes Mello
Evaldo Gonçalves
Eurides Brito (PTR)

PDT
Beto Mansur
Elio Dalla-Vecchia

COMISSÃO DE FINANÇAS
E TRIBUTAÇÃO
Presidente: Dep. Benito Gama (Bloco PFL - BA)
19 Vice-Presidente: Dep. José Belato (llMDB - MG)
29 Vice-Presidente: Dep. Fernando Freire (Bloco PFL - RN)
39 Vice-Presidente: Dep. Nelson Bornier (PL - RJ)

Titulares

PT
Paulo Delgado

Florestan Fernandes
PDC

Samir Tannús

Raul Pont (PT)
PL
Álvaro Valle

BLOCO

PSB

PMDB

Maria Luiza Fontenele

Bloco
João Alves
OdelmoLeão
Osvaldo Coelho
Roberto Magalhães
PMDB
Armando Costa
Jandira Feqhali (PCdoB)
.João Rosa
José Belato

José Belato
Luiz Carlos Hauly
WalterNory
Wilson Campos

Fernando Bezerra Coelho
Germano Rigotto
Ivandro Cunha Lima
João Carlos Bacelar
João Henrique

Suplentes
Carlos Camurça (PTR)
Christovam Chiaradia
Cleonâncio Fonseca
Costa Ferreira
Edmar Moreira

João Alves
José Falcão
Luiz Eduardo
Luiz Dantas
Manoel Castro

Basílio Villani
Benito Gama
Fernando Freire
Flávio Palmier da Veiga
Francisco Dornelles

José Luiz Clerot'
Luiz Viana Neto
Mário Martins
Zaire Rezende

PDT
Sérgio Gaudenzi

Carrion Júnior
Élio Dalla-Vecchia
PDS

Roberto Campos

Delfim Netto
.José Lourenço
PSDB
.Jackson Pereira
;José Serr?

Paulo Hartung

PTB

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Roberto Torres

Félix Mendonça
Mário Chermont
PT

Paulo Bernardo

Aloízio Mercadante
José Genoíno

Presidente: Dep. Sérgio Brito (PDC - BA)
l' Vice-Presidente: Dep. Avenir Rosa (PDC - RR)
.2' Vice-Presidente: Dep. Ruberval Pilotto (PDS - SC)
3' Vice-Presidente: Dep. Elísio Curvo (Bloco PRN - MS)

PDC

Titulares

Pedro Novais

Paulo Mandarino

BLOCO

PL

José Santana de Vasconcellos
Marcos Medrado
Murilo Pinheiro

Aracely de Paula
Elísio Curvo
Getiílio Neiva
Gilvam Borges

Nelson Bornier
PSB
Sérgio Guerra

PMDB

PCdoB
Francisco Diógenes (PDS)

Pascoal Novaes (PTR)
Paulo Titan
Prisco Viana

Avenir Rosa (PDC)
Eduardo Moreira
João Fagundes
Marcos Lima

Suplentes
BLOCO

PDT
GustID'O Krause
Jerônimo Reis
José Carlos Vasconcellos
Simão Sessim
Waldir Guerra

Amo Magarinos
Cleto Falcão
Eraldo Trindade
Ézio Ferreira
Getúlio Neiva
PMDB
Cid Carvalho
Fernando Diniz
Geddel Vieira Lima
Gonzaga Mota
PDT

Joni Varisco
Luis Roberto Ponte
Nelson Jobim
Odacir Klein
1 vaga
Edi Siliprandi

César Maia
Clóvis Assis

Paulo Ramos
Raquel Cândido

Wilson Müller
PDS
Ruberval Pilotto

Carlos Azambuja
Marcelo Luz
PSDB

Oswaldo Stecca

Adroaldo Streck
PTB

Maurício Calixto

Jabes Rabelo
PT

Ricardo Moraes

Alcides Modesto
PDC

PDS
Vasco Furlan

Felipe Mendes
Pedro Pavão

Sérgio Brito
PL

PSDB
Edmundo Galdino
José Linhares

Irani Barbosa
Sérgio Machado

PCB
Pedro Tassis (PMDB)

PTB

PSD
Maurício Calixto

Julio Cabral
Luiz Moreira

Sérgio Barcellos (Bloco)
SEM PARTIDO

PT

Olavo Calheiros
Vladimir Palmeira

Luiz Gushiken
Raul Pont

Suplentes

PDC
Osório Santa Cruz

José Maria Eymael
PL
João MelIão Neto
PSB
Laire_Rosado (PMDB)

BLOCO
Alacid Nunes
Gilson Machado
José Carlos Aleluia
Mário de Oliveira
PMDB

PCdoB
João Tota (PDS)
Secretária: Maria Linda Magalhães
Ramal: 6959/6960/6989

OttoCunha
Salatiel Carvalho
Vicente Fialho

Aloisio Vasconcelos
João Almeida
.Jorge Tadeu Mudalen
Mauro Miranda

Nícias Ribeiro
Reditário Cassol (PTR)
Zila Bezerra

PSDB

PDT
2 vagas

Éden Pedroso

João Faustino
Jorge Uequed

Paulino Cícero de Vasconcelos
PTB

PDS
Osvaldo Melo

Carlos Virgílio
Hugo Biehl

Cardoso Alves

Júlio Cabral
PT

PSDB
Wilson Moreira

Marco Penaforte

Agostinho Valente

Benedita da Silva
PDC

PTB
Valdenor Guedes

Paulo Heslander

Jones Santos Neves (PL)
PL

PT
Lourival Freitas

Adão Pretto

Diogo Nomura
PSB

PDC
Miguel Arraes

Leomar Quintanilha

PTR

PL
Salatiel Carvalho (Bloco)

Valdemar Costa

PRS

PCB
Anníbal Teixeira (PTB)

1 vaga
PSD
Werner Wanderer (Bloco)
SEM PARTIDO

Suplentes

1 vaga
BLOCO
Secretária: Maria Eunice Torres Vilas Bôas
Ramal: 6944/6946

COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES

PMDB

Presidente: Dep. Ulysses Guimarães (PMDB - SP)
l' Vice-Presidente: Dep. Neif Jabur (PMDB - MG)
2' Vice-Presidente: Dep. Diogo Nomura (PL - SP)
3' Vice-Presidente: Leur Lomanto (Bloco PFL - BA)

PDT

PDS

Leur Lománto
Ney Lopes
Raul Belém
Sarney Filho
PMDB

Osvaldo Melo
PSDB
Rose de Freitas

Aécio Neves
Jutahy Junior
PTB

Sólon Borges dos Reis

Alceste Almeida
NeifJabur
Nestor Duatte
Ulysses Guimarães

PT
Tilden Santiago

Irma Passoni
PDC

PDT
Edésio Frias
Haroldo Sabóia

Álvaro Valle (PL)
SérgioCury

PL
Nelson Bornier

PDS
Djenal Gonçalves
. João de Deus Antunes

Sérgio Gaudenzi

Amaury Müller
Dércio Knop
Adylson Motta
Marcelino Romano

BLOCO

Felipe Neri
Geddel Vieira Lima
Genebaldo Correia
Manoel Moreira

Maun1io Ferreira Lima
Murilo Rezende
Ronivon Santiago

Antônio Faleiros
Lázaro Barbosa
Leopoldo Bessone
Luiz Henrique

Titulares

Antônio Holanda
Antônio Ueno
costa Ferreira
Jesus Tajra

Paes Landim
Paulo Octávio
Roseana Sarney
TonyGel

Átila Lins
Eraldo Tinoco
Fausto Rocha
Luis Eduardo

José Teles

PSB
Uldurico Pinto

Suplentes

PTR
Messias Gois (Bloco)

BLOCO

PRS
Arnaldo Faria de Sá
Iberê Ferreira
Jairo Carneiro
José Mendonça Bezerra
Luiz Dantas

José Aldo
Secretária: Andréia Maura Versiani de Miranda
Ramal: 6992 a 6996

Maviael Cavalcanti
Pinga Fogo de Oliveira
Reinhold Stephanes
Vitório Malta
PMDB

Antônio Britto
Augusto Carvalho (PCB)
Eduardo Moreira
Laprovita Vieira

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMÍLIA
Presidente: Dep. Roberto Jefferson (PTB - RJ)
19 Vice-Presidente: Dep. José Linhares (PSDB - CE)
29 Vice-Presidente: Dep. Eduardo Matias (PDC - MA)
39 Vice-Presidente: Dep. Nílton Baiano (PMDB - ES)

Merval Pimenta
Nelson Proença
Rita Camata
WandaReis
PDT

Cidinha Campos
Eduardo Mascarenhas

Lúcia Braga
PDS

B.Sá
João Rodolfo

Socorro Gomes (PCdoB)
PSDB

Elias Murad
Jorge Uequed

Titulares

PTB

BLOCO
Daniel Silva
Fátima Pelaes
George Takimoto
Ivânio Guerra
José Egydio

Orlando Bezerra
Paulo Duarte
Pedro Corrêa
Rivaldo Medeiros

Nílton Baiano
Said Ferreira
Sérgio Arouca (PCB)
Zila Bezerra
PDT

Clóvis Assis
Liberato Caboclo

Fábio Raunheitti
João Mendes

Matheus Iensen
PT
Paulo Paim

Benedita da Silva
PDC

PMDB
Antonio Faleiros
Delcino Tavares
Euler Ribeiro
Jório de Barros

Osmânio Pereira

Jair Bolsonaro

Munhoz da Rocha (PSDB)
PL

Diogo Nomura
PSB
Célio de Castro

Paulo Portugal
Secretária: Maria Inês de Bessa Lins
PDS

Célia Mendes
Heitor Franco

Ramal: 7018 a 7021
Jandira Feghali (PCdoB)

PSDB
Geraldo Alckmin Filho
José Linhares

Marco Penaforte

COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO E
SERVIÇO PÚBLICO

PTB
Alceste Almeida
Nobel Moura

Roberto Jefferson
PT

Eduardo Jorge

Presidente: Dep. Amaury Müller (PDT-RS)
19 Vice-Presidente: Dep. Carlos Alberto Campista (PDTIRJ)
29 Vice-Presidente: Dep. Jabes Ribeiro (PSDBIBA)
39 Vice-Presidente: :bep: Zaire Rezende (PMDB/MG)

João Paulo
PDC

. Eduardo Matias

Titulares
Tuga Angerami (PSDB)
BLOCO

PL
José Augusto Curvo
PSB
.Jamil Haddad

Caldas Rodrigues
Camilo Machado
Edmar Moreira
Humberto Souto

Mário de Oliveira
Osvaldo Coelho
Ricardo Fiúza
Zé Gomes da Rocha'

PMDB

PT
Zaire Rezende
3 vagas

Augusto Carvalho (PCB)
Marcelo Barbieri
Tidei de Lima

José Fortunati

Edésio Passos
Ernesto GradeJia
PDC

PDT

Jairo Azi

Osvaldo Reis

Carlos Alberto Campista

Amaury Müller
Beraldo Boaventura

PL
PDS

Aldo Rebelo (PC do B)
Felipe Mendes

Robson Tuma
Orlando Pacheco (BLOCO)

PSDB
Antônio Carlos Mendes Thame
Jabes Ribeiro

PSB
Jamil Haddad

Mauro Sampaio

Secretário: José Roberto Nasser Silva
Ramal: 6986/6987/6990/7004/7007

PTB
Mendes Botelho

Maria Laura (PT)
PT

Paulo Rocha

Chico Vigilante
Paulo Paim

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES,
DESENVOLVIMENTO URBANO

E INTERIOR

PDC
Jonival Lucas

Jairo Bolsonaro

Presidente: Dep. Carlos Santana (PT/RJ)
19 Vice-Presidente: Dep. Nilmário Miranda (PT/MG)
29 Vice-Presidente: Dep. José Reinaldo (BLOCO-PFLlMA)
39 Vice-Presidente: Dep. Lúcia Braga (PDT/PB)

PL
Ricardo Izar
PSB

Titulares

Célio de Castro

BLOCO

Suplentes
BLOCO
Antônio dos Santos
Benito Gama
Efraim Morais
Freire Júnior

Ivânio Guerra
' José Bumett
Pedro Valadares
Sérgio Barcellos

José Carlos Vasconcellos
José Múcio
José Reinaldo
Lael Varella
Pedro Irujo
Romel Anísio

Alacid Nunes
Antônio Barbará
César Bandeira
Christovam Chiaradia
Efraim Moraes
Gustavo Kralise
Jairo Carneiro
PMDB

PMDB
Roberto Freire (PCB)
Wilson Campos
2 vagas

Herrnínio Calvinho
Nilson Gibson
Renato Vianna
PDT

Haroldo Sabóia
1 vaga

Carlos Lupi
PDS

Lúcia Braga
Valdomiro Lima
PDS
José Diogo
Telmo Kirst

Fernando Carrion
João Rodolfo

PSDB
Tuga Angerami

Jayme Santana
Sigmaringa Seixas

PSDB
PTB

.Carlos Santana (PT)

PDT
DércioKnop
Hagahús Araújo (PMDB)
Junot Abi-Rarnia

José Lourenço

Ibrahim Abi-Ackel
Jandira Feghali

Mário Martins
Mauro Miranda
Murilo Rezende
Nicias Ribeiro
Sérgio Naya

Aloízio Santos
Carlos Benevides
Carlos Scarpelini
José Maranhão
Laire Rosado
Leopoldo Bessone

1 Vaga

João Baptista Motta
Luiz Pontes

Munhoz da Rocha
Saulo, Çoelho

PTB
Francisco Rodrigues
Flávio Coimbra

PDC
Paulo de Almeida
Simão Sessim (Bloco)

Avenir Rosa

Sérgio Brito
PL

PT

Eduardo Braga (PDC)
Nilmário Miranda
Osvaldo Reis (PDC)

Carlos Santana
Ernesto Gradella

PSB
Maria Luíza Fontenele

PDC

PTR

Osório Santa Cruz

Jairo Azi

Ribeiro Tavares

Benedito Domingos
PL
Pauderney Avelino (PDC)

Valdemar Costa'

Secretária: Mariza da Silva Mata
Ramal: 6973 a 6976

PSB
Roberto França

COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL

PTR
Carlos Camurça

Presidente: Dep. Maurício Campos (PL - MG)
l' Vice-Presidente: Dep. Aldir Cabral (PTB - RJ)
2' Vice-Presidente: Dep. Wilson Müller (PDT - RS)
3' Vice-Presidente: Dep. Jair Bolsonaro (PDC - RJ)

Suplentes
BLOCO
José Santana de Vasconcellos
Marcos Medrado
Murilo Pinheiro
NanSouza
Ronaldo Caiado (Sem Partido)
Vadão Gomes

Aracely de Paula
Caldas Rodrigues
Camilo Machado
Elísio Curvo
Humberto Souto
Ivan Burity
Jorge khoury

P'MDB
Pinheiro Landim
Prisco Viana
Roberto Valadão
Sebastião Ferreira
1 vaga

Eliel Rodrigues
José Ulisses de Oliveira (PRS)
Henrique Eduardo Alves
Jório de Barros
Marcos Lima
Mauri Sérgio

Titulares
BLOCO

PMDB

PDT
Laerte Bastos
Marino Clinger

Paulo Ramos
Wilson Müller

1 vaga
PDS

PDS
Maria Valadão
Oscar Travassos

Celso Bernardi
Fetter Júnior

Heitor Franco

Carlos Virgílio
Fábio Meirelles
PSDB
Mauro Borges (PDC)
Moroni Torgan

PSDB
Koryu Iha
Oswaldo Stecca

João Fagundes
Manoel Moreira
Marcelo Barbieri

Antônio de Jesus
Cid Carvalho
Etevalda Grassi de Menezes
Hélio Rosas

PDT
Edésio Frias
Edson Silva
Giovanni Queiroz

Paes Landim
Paulo Octávio
Roberto Magalhães
Vitório Malta

Alacid Nunes
Edmar Moreira
Mário de Oliveira
Orlando Bezerra

Paulino Cícero de Vasconcelos
Vittório Medioli

Rose de Freitas
PTB
Francisco Rodrigues

Aldir Cabral

PTB

Augustinho Freitas
Carlos Kayath

Mendes Botelho
Wilmar Peres (BlocQ)

PT

PT
Eduardo Jorge
Eduardo' Matias (PDC)

JoséCicote
Luci Choinacki

José Dirceu

Hélio Bicudo
PDC
Jair Bolsonaro

PC

COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO
DESTINADA. À APURAÇÃO
DA REFORMA ADMINISTRATIVA
DO BANCO DO BRASIL E
DO FECHAMENTO DE AGÊNCIAS
E POSTOS DE SERVIÇOS
DAQUELA INSTITUIÇÃO

Maurício Campos
PSB
Roberto França

Requerimento n' 1/91

Suplentes
Prazo: 18-4 a 15-08-91

Bloco
Fernando Freire
Fausto Rocha
Jesus Tajra

José Mendonça Bezerra
Luciano Pizzatto
Paulo Duarte
Vicente Fialho

Presidente: Odacir Klein
Vice-Presidente: Ruben Bento
Relator: Leomar Quintanilha

PMDB
Aloízio Santos
Euler Ribeiro
João Almeida

José Maranhão
Pinheiro Landin
2 vagas

Titulares
BLOCO

PDT
1 vaga

Carrion Júnior
José Carlos Coutinho

PMDB

PDS
Amaral Netto
João de Deus Antunes

Freire Júnior - TO

Ruben Bento - RR
Osvaldo Coelho - PE

Osvaldo Bender
PSDB

André Benassi
Francisco Silva (PDC)

José Dutra - AN

Geddel Vieira - BA
Odacir Klein - RS
PDT

Paulo Silva
Beraldo Boaventura - BA
PTB

Carlos Kayath

PDS
Gastone Righi
Fernando Carrion - RS
PSDB

PT
Paulo Delgado

Sandra Starling
João Faustino - RN
PTB

PDC
José Marial Eymael

Nelson Marquezelli - SP
PL

PT

Robson Tuma
PSB
Ari~sto

Paulo Rernardo - PR

Holanda

PDC
Leomar Quintanilha - TO
PL

Secretária: Marci Bernardes Ferreira
Ramal: 69981700117002

Wellinton Fagundes - MT

Suplentes

Titular~s

BLOCO

BLOCO
Elísio Curvo - MS

Aracely de Paula - MG
Efraim Morais - PB

Rivaldo Medeiros - PB

George Takimoto - MS
Ivânio Guerra - PR

PMDB

PMDB
Ronaldo Perim - MG

Alísio Santos - ES
José Felinto - PR

Laprovita Vieira - RJ
Elias Murad - MG (PSDB - MG)

PDT
Eden Pedroso - RS

PDT
WilsoM Müller - RS

PDS
Fetter Júnior -

RS

PSDB·
Moroni Torgan -

CE

PSDB
Adroaldo Streck -

RS

PDS
Tereza Iucá -

RR

PTB

PTB
Aldir Cabral ~JÜ

Hilario Coimbra - PA
PT
Luiz Gushiken - SP

PT
Agostinho Valente -

MG

PDC
Paulo Mandarino -

Valter Pereira - MS

GO
PL

Ribeiro Tavares - BA

PDC
Pauderney Avelino - AM
PL
Robson Tuma - SP

Reuniões Local - Anexo lI, Plenários 13 ou 17
Secretário: Francisco Lopes - Telefones: 311-7060

Suplentes
BLOCO

COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A
IMPUNIDADE DE TRAFICANTES
DE DROGAS NO PAÍS, BEM COMO
O CRESCIMENTO DO CONSUMO

OttoCunha-PR

Iberê Ferreira - RN
Jairo Carneiro ~ BA
PMDB

Wanda Reis-RJ

Nilson Gibson - PE
Pedro Tassis - MG
PDT
Clovis Assis - BA
PSDB

Requerimento n' 3/91
Osmânio Pereira - MG
Prazo: 19-4 a 16-8-91
.Presidente: Elias Murad
Vice-Presidente: Pauderney Avelino
Relator: Moroni Torgan

PDS
Oscar Tavassos - MT

PT

PTB
Deputado Paúlo Delgado

Alceste Almeida - RR

'PDC

PT

Deputado Pauderney A velino

Hélio Bicudo - SP

PL

PDC
Deputado João Mellão Neto

José Maria Eymael - SP ,

PSB

PL
Ricardo Izar - SP
Reuniões: Plenários 13 ou 17 do Anexo 11
Secretário: Lázaro Pedro Sílvério - Ramal: 7056

COMISSÃO PARLAMENTAR DESTINADA
A OFERECER A MESA ESTUDOS
E SUGESTÕES OBJETIVANDO AO
APERFEIÇOAMENTO DOS TRABALHOS
ADMINISTRATIVOS E LEGISLATIVOS
DA CÂMARA. (Ato da Mesa n~ 2/90)

(Art. 2", § I"; do Ato da Mesá·n" 2, de 1991)
, ,
Deputado Luiz Piauhylino

COMISSÃO MISTA INCUMBIDA
. DE REVER AS DOAÇÕES,
VENDAS E CONCESSÕES
DE TERRAS PÚBLICAS

Supervisor: Deputado Inocêncio Oliveira -I" Secretário
Coordenador: Deputado Miro Teixeira
Relator: Deputado Nelson Jobim
Sub-relatores: Deputado Adylson Motta
Deputado Tony Gel

(Art. 51 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias)

Titulares

BLOCO
Roberto Magalhães - PFLIPE
Sandra Cavalcanti - PFL/RJ
Tony Gel- PRN/PE

Eraldo Tinoco - PFLlBA
Messias Goís - PFLlSE
José Burnett - PRN/MA

PMDB
Deputado Luiz Henrique
Deputado Luís Carlos Santos

Deputado Nelson Jobim
Deputado Antônio Britto

PDT
Deputado Miro Teixeira
Deputado Regina Gordilho

Deputados

Senadores

Flaviano Melo
Antonio Mariz
Onofre Quinan
Júlio Campos
Odacir Soares
João Rocha
Chagas Rodrigues
Albano Franco
Louremberg Nunes Rocha
Darcy Ribeiro
Epitácio Cafeteira

Jonas Pinheiro
Gilson Machado
Edmar Moreira
Carlos Scarpelini
Hermínio Calvinho
Edmundo Galdino
Oscar Travassos
Francisco Rodrigues
Amaury Müller
Valdir Ganzer
Paudemey Avelino

PDS

Suplentes
Deputado Adylson Motta.
Deputado Bonifácio de Andrada
PSDB
Deputado Magalhães Teixeira

Deputado Rubens Bueno

PTB
, Deputado Carlos Kayath

Deputado Rodrigues Palma

Alfredo Campos
Meira Filho
José Richa
José Eduardo
Júnia Marise
Prazo: 5-10-91

Amo Magarinos
Derval de Paiva
Paulo Sil~a
Ibrahim Abi-Ackel
Carlos Cardinal

COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA
DE INQUÉRITO DESTJNADi\.
A INVESTIGAR IRREGULARIDADES
NA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Cardoso Alves
Eduardo Jorge
Francisco Silva
Célio de Castro
JandiraFeghali
Eurides Brito

Beni Veras
Jonas Pinheiro
Nelson Wedekin
Ney Maranhão
Amazonino Mendes
Esperidião Amin
Eduardo Suplicy

(Requerimento n" 446/91-CN)

Suplentes
Presidente: S.:nador Amazonino Mendes
Vice-Presidente: Deputad3 Sérgio Gaudenzi
Relator: Deputado Maurílio Ferreira Lim~

Senadores

Titulares

Senadores

Deputados

Senadores

Deputados

Ruy Bacelar
Cid Sabóia de Carvalho
Divaldo Suruagy
Nabor Júnior
Élcio Álvares
Odacir Soares
Carlos Patrocínio
Almir Gabriel

José Egydio
Arnaldo Faria de Sá
Luiz Carlos Hauly
Maurílio Ferreira Lima
Sérgio Gaudenzi
Reinhold Stephanes
Osvaldo Melo
Jackson Pereira

Alfredo Campos
CesarDias
AmirLando
Hydekel Freitas" ,;
Dario Pereira
Meira Filho
Teotônio Vilela Filho
Wilson Martins
Valmir Campelo
Lavoisier Maia '
Júnia Marise
Ivanio Guerra
Gilson Machado

Designação da Comissão: 4-4-91
Prazo: 18-5-91

Deputados
Flávio Rocha
Eduardo Moreira
Nilton Baiano
Regina Gordilho
Marcelino Romano
Geraldo Alckmin Filho
Paulo Almeida
Paulo Rocha
Eduardo Braga
José Augusto Curvo
Luiz Piauhylino
Aldo Rebelo
Reditário Cassol

""'"

REVISTA DE INFORMAÇAO
LEGISLATNA N9 98
(ábril à· junho de 1988)
Está circulando o n 9 98 da Revista de Informação Legislativa, periódico
trimestral de pesquisa jurídica editado pela Subs~cretariade Edições Técnicas
do Senado FederaL
Este número, cOm 466 página$, cqntém as seguintes matérias:

EDITORIAL
Centenário da Abolição da Escravatura
SESSÃO SOLENE.DO CONGRESSO NACIONAL
Comemoração do centenário da Abolição

COLABORAÇÃO
Aspectos econômicos do processo abolicionista - Mircea Buescu
A família na Constituição - Senaflor Nelson Carneiro
Fonte de legitimidade da Constituinte - Geraldo Ataliba
A Constituição e o caso brasileiro - Eduardo Silva Costa
A vocação do Estado unitário no Brasil - Orlando Soares
Da arbitragem e seu conceito categorial-J. CretellaJúnior
O juízo arbitral no direito brasildro - Clóvis V. do Couto e Silva
Grupo econômico e direito do trabalho - Paulo Emílio R. de Vilbena
Bacia el abolicionismo de la sanción capital en Espana - Antonio
Beristain
As cláusulas contratuais gerais, a proteção ao consumidor e a lei pornlguesa sobre a matéria - Francisco dos Santos Amaral Neto
Delineamentos históricos do processo civil romano - Sílvio Meira
O destinatário do sistema brasileiro de patentes - Nuno Tomaz Pires
de Carvalho
A política de informática e a Lei n 9 7.646,·de 18-12-87 - Antônio
Chaves
A lei do software - Carlos Alberto Bittar

ARQUIVO

Lei do Ventre Livre, Lei dos Sexagenários e Lei Áurea trilogia abolicionista - Branca Borges Góes Bakaj

A grande

"."

REVISTA DE;lNFQRMAÇAO
LEGISLATIVA til? 101
(Janeiro a Março 'de 1989)
Está circulando o n9 101 da Revista de Informação Legisl~tiva. periódico trimestral de pesquisa jurídica editado pela Subsecretaria ~e 'Edições' Técnicas do Senadó
Federal.
'
Este número. com 332 páginas. contém as seguintes matérias:
COLABORAÇÃO
O Processo Legislativo. nas Constituições Federais brasileiras -

Raul Machado

Horta

O Poder Legislativo na nova Constituição brasileira - Senador Irapuan Costa Junior'
O Supremo Tribunal Federal na nova Constituição - Ministro Sydney Sanches
A Justiça Militar na nova Constituição brasileira - Antônio Geraldo Peixoto
As relações internacionais' na ordem constitucional - Paulo Roberto de Almeida
Da competência internacional da Justiça do Trabalho - Georgenorde Sousa Franco
Filho'

r

Competência legislativa ioncorrente dos Estados-Membros na Constituição de
1988 - Paulo Luiz Neto Lobo
O Poder Legislativo. temporalidade e espaciologia - Paulo Jacques
• I ••
Constituição: uma tentativa de compreensão - José Roberto Fernandes CastUho
Mandado de injunção e inconstitucionalidade por omissão - Adhemar Ferreira
Maciel

O Po~ér Legislativo e o Direito de Autor - Carlos Alberto Bittar
Ascalização e controle do'EXecutivo pelo Legislativo - Rosinethe Monteiro Soares
Sistemas constitucionais estrangeiros e cfJ-gãos de controle financeiro e orçamentário - Wtor Rol!Laubé
Fundações Públicas - Mana Sylvía ZaneUa Di Pietro
"
'O regime de acumulação na Constituição de 1988 - Corsíndio Monteiro da SUva
Juizado de instrução - Álvaro Lazzanni
'
Desporto constitucionalizado - Álvaro Melo Filho
Os efeitos da conversão sobre a eçonomia brasileira e o mercado de capitais ~
Balanço de um semestre - Amoldo Wald
..
Cláusulas de Jurisdiccion y Legislación aplicable en los contratos de endeudamient.
externo de los Estados Latinoamericanos - Jürgen Santleben
No Centenário da República: um balanço econômico '- Mircea Buescu
POBUCAÇÕES
- Obras publicadas pela Subsecretaria de Edições Técnicas

À Venda na Subsecretaria de
'Edições Técnicas - Senado
Federal, Anexo I, 22 9 andarPraça dos Três Poderes. CEP
70160 - Brasíliil. DF - Telefones 311-357& e 311·3579.
Os pedidos a iserem atendi·
dos através da ECT deverão ser
acrescidos de 50% (cinqüenta
por cento) de seu valor para a
cobertura das respectivas despesas postais e acompanhados de cheque nominal à Subsecretaria de Edições Técnicas
do Senado Federal ou de vale
postal remetido à agência ECT
do Senado - CGA 470775.

PREÇO DO
EXEMPLAR:
NCz$2,OO
AssmiltcJriJ para 1989

(w' 1O1 a 104 )
NCz'$ 12.00
(Já incluídos os 50% para

,acspcsas postais)
Deixamos de atender pedidos pelo reembolso postal, em
virtude de preço das publicações desta Subsecretaria serem abaixo do mínimo exigido
pela ECT. para remessa através
do referido sistema.

REVIST~ D~>:~~,FQ~ÇAO
LEGISLÁ11\1A"N9 1'07
Oulhoa'setembrO de 1990} , ,
Está circulando o n' 107 da Revista de Informação Legislativa, periódico trimestral de
pesquisa jurídica editado pela Subsecretaria de Ediçôes Técnicas do Senado Federal.
COLABORAÇÃO
Medidas provisórias - Raul klachadp Horta . ,
Os serviços de telecomunicações na Constituição
Brasileira de 1988 - Ga<;par Vianna
A Constituição de 1988 e o sistema financeiro nacional _ Arnoldo Wald
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